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ABERTURA

1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Senado n' 127/80; Projeto de Resolução n•
109/80; Mensagens n•s 381, 397 e 403/81; e Projetos de Lei do Senado n's
107 e 09/80.

1.2.2 - Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n• 48, de 1982, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que isenta de contribuição previdenciâria a construção
de casa popular destinada a residência própria.
1.2.3 - Discursos do Expediente
SENADOR GABRIEL HERMES -Atuação política e administnit:iva desenvolvida pelo Marquês de Pombal, no extremo-norte db· País, ao
ensejo do transcurso do 29 centenârio de seu falecimento.

SENADOR BERNARDINO VIANA ...:...solução imediata para os
problemas do Município de Pedro II - PI.
SENADOR DIRCEU CARDOSO ,.-- Solicita_0 do da Mesa autorização para obtenção de informações adminjstr"tiVas j!Jnto ao PRODASEN.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Retificação de noticiârio tendencioso, veiculado no jornal .. DF Repórter", envolvendo o nome de S. Ex•,
a propósito da apreciação, pelo Senado, do nome do Dr. Oscar DiaS Corrêa para o STF.
1.3 -

ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei da Câmara n'il 114/81 - Complementar, de iniciativa do Senhor Presldente da República, alterando o Decreto-lei n'il 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais do direito tributário-, e dâ outras providências. Apreciação sobrestada por falta de quorum
para votação do Requeiiinento-n'il 47/82.
- Projeto de Lei do Senado n'il 1.3/79, de autoria_ do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre_a concessão _dç ~posentadoria especial para o
comerciârio, na-forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 319/80, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modifica díspositivo da Consolidação das _Leis _do Trabalho
para fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais também integre a remuneração-. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'il 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 quorum.

- Projeto de Lei do Senado n• 352/78, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'il 255/80, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, qlie acrescenta dispositivos à Lei n"' 5.480, de 10 de agosto de
196_8, disciplinando o pagamento do 13• salârio devido aos trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n"' 362/79, de aut~ria do Senador Humberto Lucen!;L, que altera dispositivo da Lei n"' 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Seqado n• 309 j19, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contãbir e dá oUtraS providên~
cias. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n• 35/82.
1.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM_ !>O DIA

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Lisura de atos administrativos levad_os a efeito pela atual Mesa Diretora do Senado, a propósito de
críticas sobre os mesmos. Necessidade da reformulação do sistema tributãrio nacional.
SENADORA EUNICE MICHILES- Término da fase final das negociações realizadas nos Estados Unidos da América_d-º Norte, para a ce~
lebração de contrato de financiamento pelo Banco Mundial ao Projeto de
Desenvolvimento Rural Integrado do Amazonas.
SENADOR FRANCO MONTORO- Documento aprovado pela III
Assembléia de Igrejas do Regional Sul I - CNBB, do Estado de São Paulo, intitulado ••fraternidade _e Violência".
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO: ENCERRAMENTO.
2-

DISCURSOS PROFERJPOS EM SESSÃO ANTERIOR

Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão de
Do Sr. José Uns, pronunciado na sessão de 15-4-82.

3-

15~4-82.

RETIFlCAÇÃO
-~a

37• Sess_ão, realizada em 14-4_-82
4 - PORTARIA DO DIRETOR-GERAL DO SENADO
N• 10, de 1982
Ata

5 -

CONVf:NIO

_.:.Termo de co-nvên.Ío que entre si celebi'ain o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico_~ o Senado Federal.
6 - MESA DIRETORA
7 - LIDERES E VlCE-LIDERES DE PARTIDOS POÚTICOS
8-

CÔMPOSlÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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ATA DA 41~ SESSÃO, EM 16 DE ABRIL DE 1982
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDtNCIA DO SR. JOIWE KALUME
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM,SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
- - --

Brasil, obrigatória a convocação do indicado para audiência da respectiva
Comissão.
-.. .
-

Laélia de Alç:ântara _Jorge Kalume _Eunice Michiles -_Evandro
Justificando o projeto, salienta o seu eininenteAutof qUe busca fazer
Carreira..:-- Raimundo Parente_ Aloysio Chaves_ Gã.bri~IJ-Ien;pe~ -::larcom que a indicação refuja aos_ interesses p~rtidârios, pois a missão a exercer
bas Passarinho-. Alexandre Costa- Luiz Fernando. Freire....:._ AlbeftO-Silva
e" daquelas que exigem íinParClalfdade e independência, além do que, sabati- .,.
_ Bernardino Viana _ Helvídio Nunes_.:.__ José Uns_ Dinarte Mariz _
nando o' candidato. o Senado dejxaria de Se_~ simples homologador da indiHumberto Lucena_ Aderbal Jurema _Nilo Coe!ho _Passos Pôrto _ Jucação do Executivo, tanto mais quanto jã é Ouvida a opinião de um eminente
tahy Magalhães_ Lo manto Júnior_ Dirceu Cardoso_ João Çal,mQn..,. =:;:. ~
colegiadq de juristas, quando a citada indicaçãO se referisse ao plano estaAmara! Peixoto- Nelson Carneiro- Itamar Franco~ Franco Montoro- -·-·dual.
Affonso Camargo - José Richa - Tarso Dutra.
No texto regimental vigenie, tanto essa convocação do candidato é facultativa, como o prOcesso não depende de nenhuma audiência de 'qualquer órgão estranho ao Poder Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de_ presença acusa o
Alega, ademais, a Justificação, que o Senado Federal não dispõe daque-comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo núm~r_q re_girilental~ declaro
les instrumentos que possibilitam ao Executiiió infõfu'iar:.se a ·respeito do deaberta a sessão.
Sempenho do candidato à função judiciária, salientando:
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalho_s.
O Sr. 1~-Secretário procederá à leitura do Expediente.
"'Dentre as entidades passíveis de emitirem um juizo abalizado
a
respeito
de
assunto
de
tal importância estã sem dúvida a Ordem
E lido o seguinte
dos Advogados do Brasil. Este órgão, é bom que se lembre, já tem
EXPEDIENTE
no âmbito estadual uma competência fixada pela lei fundamental no
que tange ao processo de seleção e escolha de magistrados."
PARECERES
.

PARECER No 127, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei
do Senado n~ 127, de 1980, que "altera dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho, para o fim de atribuir ao Tribunal Superior do
Trabalho a competência para expedir instruções regulando as eleições
sindicais".
·

Relator: Senador Aloysio Cha~·es
O projeto em exame, de inicia ti vã do ilustr_e_ Senador Orestes _Quérciá.,
propõe modificações na legislação trabalhista, objetiVã.ndo inserir ali normas
pertinerites às eleições sindicais e conferindo ao Tribunal_ SuperiOr" do Trabalho competência pãi'a expedir instruções nesse sentido~ Em nosso ordenamento jurídico, os sindicatos constituem enth:ia9.~ submetidas a controle administrativo, cabendo ao Estado disciplinar sua ati vidade associativa. As eleiÇõe-s sindicais têm cai'âter de ato adminiStrativo e as instruções a eles pertinentes constituem atribuições de nª'tureza eminentemente
normativa.
Atribuir-se ao Superior Tribunal do Trabalho competência pai'a expedir
instruções sobre eleições sindicais seria, a rigor, delegação de poder, o que, na
forma prevista em nossa Carta Política, somente se aºmite em caso~ c;stritos e
específicos.
De fato, cabendo à Justiça do Trabalho a função cons_tit\l_c_iq-v.al de "conciliar e julgar os dissídios individuais~ coletivos entre empregados e empregadores e, mediante lei, outras con-trovérsias oriuridas dC relaÇâo de trabã.lho"
(art. 142 da Constituição Federal), a adjudicação- de uma competência estranha às suas explicitas finalidades- como sugere o projeto- constituiflaVió-lação manifesta à preceituaçãO constituCional, a qua:l, como salientado, não
outorga a essa esfera judiciãria poder de atuação administrativa junto a entidades ou pessoas.
Do exposto ressalta, de forma inconteste, a inconstitucionalidade e a injuridicidade do projeto, razão por que opinamos pela sua rejeição.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1982. -- Lenolr Vargas, PrCsidente,
em exercício. Aloysio Chaves, Relator- José Lins- Moacyr Dai/a- Bernardino Viana - Raimundo Parente - Aderbal Jurema - DÚc"éU Cardo~o.
com restrições.
c

_____ _

PARECER N• 128, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justita. S()b_re o Projejo de Resolução nll 109, de 1980, que "dá nova redaçào às letras "a" e "b" do
artigo 402 do Regimento Interno do Senado Federal''.

Relator: Senador Lenoir Vargas
A proposição sob nosso exame, de autoria do ilustre Senador Itamar
Franco visa à produção de alterações regimentais referentes aô procedimento
do Senado na escolha, proposta pelo Executivo, de futuros membros do Poder Judiciário, a fim de que se Ouça, de oficio, a Ordem dos Advogados do

Assim, ao emprestar-lhe missão consUltiva, no processo de escolha dos
magistradus federais, --o Senado não apenas prestigiaria a OAB, mas dela oh-_
teria preciosos informes para a formaçã_o do seu julgamento do candidato.
No que tange à audiência obrigatória e não facultativa acrescenta a Jus-·
tificação:
"entendemos ainda imprescindível que o candidato seja ouvido
pela Comissão, pois ·é através da inquii'ii;ão pessoal que os Senhores
Senadores poderão fíxar um critério preciso a respeito 'da escolha
presidencial. Se o próprio Regimento Interno entende necessária a
presença física de pessoas que irãtf desempenhar cargos dos quais
são demis_sív"eis "'ad__riiiiurrin, -nãO -~§_fuOS conio~e poderia ter por dispensãvel o comparecimento daqueles que serão nomeados vitaliciamente."
Essa ampla defesa do mérito da. proposição não _encontra, desenganadamente, amparo constitucion-al, restando, ademais, injurídica a proposição.
Em se tratando de competência privatíva do S.enado __Federal (item III do
art. 42 da Constituição) não pode haver autolimitações regimentais.
Salvo os casos de. delegação legalmente autorizadas, a competência privativa· é irrenunciáVel, não se põdendo, portanto, fazer depender, no caso, a
apreciação da indicação, âe uni pareCer daoraem· dos Advogados do Brasil,
por mais respeitàv-el-que Seja esse -eTnillénié colegfãdo. EsSa audiência prévia
eStafi3: -iilcontestaVelmúJte, rríutililildO- competêilcia- do Senado.
POder-se-ia-, no entanto, alegar que o opinamento da OAB não vincularia o julgamento da ComissãO. Então, se assim é, tef-se-ã~ apenas, procrastinado a escolha, o que fere, o princíPio jurídico da economia processual.
Aduza-se que o Regimento enseja, atualmente, a audiência ou a colaboração de "qualquer órgão de outro Poder", nos teiinos do seu artigo 164,
item n.
ora-. a Ordem dOS-Advogados do BrasirCõn.ngura-se num. órgão de classe; coin atribuições específicas, entre as quais a Constituição nem a legislação
oi'dinária _em vig-or pfefiguram a posição de instância consultiva de nenhuma
das Casas do Congresso Nacional.
_
~ AdVir.lii-se, tan1bêffi,que Se à OrderU-dOsA-dVOáaCfos dO:-:Brilsil pudesse
impugnar ~andidatos à magistratura, estar-se.-ia sobrepondo ao Judiciário.
Mesmo que decidida a iropugnação-pera COfllissàci do Sen-ãdo, a simples
sugestão contida nos informes da OAB tornaria os advogados signatários do
documento impugnador indiciados como..su.speitos para atuar na jurisdição
do magistrado finalmente escolhido. o que Viria em seu próprio prejuízo ou
do seu cliente.
Quanto à alegação de que o Senado não dispõe de informações necessárias ao melhor__conhecimento _çl~ qualidades do candidato indicado, o artigo 402 do Regimento, em sua letra "d", admite a requisição de informes, julgados necessários, às autoridades competentes.
Portan_to, se restasse_ provada a alegação de mérito, segundo a qual o Senado tem apenas servido de órgão homologador das escolhas presidenciais,
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tal fato não defluiria de imprevisão regimental, a corrigir-se--pela alteração
proposta.
A participação do Executivo e do Legü$lativo na cs-colh-ª_de: altos magistrados tem feição política, interes-sa -ao equilíbrio dos poderes, prende-se ao
sistema de freios e ContrapesOS em que se fundamenta a sua tripartição, não
podendo implicar no predomínio de um sobre o outro, mas a exigir mútua
concordância.
Qualquer providênCia tendente ·a QUebrar essa harmonia, resultaria em
prejuízo da interdependência, princípio basilar da nossa sistemática constitu- _
cional.
Apelar-se, no caso, à ingerência de organismos externos· ao Executivo e
ao Legislativo, por mais respeitáveiS, resultaria em contrariar-se o princípio
secularmente aceito na doutrina política e sempre inscrito em nossas Constituições, da harmonia dos Poderes.
De outro lado, a Constituição, no art. 113, itens I a III, jã dá à magistratura as garantias suficientes à sua independência, ou seja, a vitaliciedade, a
inamovibilidade e a irredutibilidade dos vencimentos.
Convém salientar, ademais, que a Ordem dos Adv:ogados do Brasil jâ
participa, em grau primário, da seleção dos candidatos à magistratura de carreira, na primeira instância.
Também duvidoso que aquele colendo colégio de magistratura postulante pretendesse prestar à nova assess_oria, vrsta como desnecessária e ate-mesmo impertinente, dada a notoriedade dos candidatos, com renome nacional.
Audiência supérflua, no mínimo, seria a primeira vez que-veríamos uma
autarquia participando do trabalho de elaboração legislativa, obrigatoria~
mente.
Inconstitucional e injurídica, preliminarmente, além de inconveniente no
mérito, pois não preenche lacuna regimental, somos pela rejeição do Projeto
de Resolução n' 109, de 1980.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1982. -.Aloysio Chaves, PresidenteLenoir Vargas, Relator - Moacyr Dai/a- Bernardino Viana:- Aderb.al lurema- Dirceu Cardoso, com restrições --Raimundo Parente --José Lins.
PARECERES N's 129, 130 e 131, DE 1982
PARECER N• 129, DE 1982
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 381, de 1981
(n9 576/81 - na origem), do Senhor Presidente da República, pro~
pondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal do
Rio Grande do Piauí (PI) a elevar em Cr$ 3.619.000,00 (três milhões,
seiscentos e dezenove mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna.
Rilator: Senador Bernardino Viana

Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente da
República encaminha ao Senado Federal, proposta no sentido de que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rio Grande do. Piauí (PI) a elevar em
Cr$3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, mediante contrato junto à Caixa
Económica Federal, com a utilização de recursos do~f_undo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado ao financiamento da construção e
equipamento de escolas rurais, naquele Município.
2. As condições da operação são as seguintes:
Cara_c_t_eris_ticas da operação:
"A - Valor: Cr$ 3.619 .000,00;
B- Prazos:
1 - de carência: 12 meses;
2 - de amortização:- 120 meses;

C ......... Encargos:
1 - juros dç 6% a.a.;
2 ....... correção monetária equivalente a 2D% do índice das
ORTNs;
D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM);
E- DestinaÇão dos recursos: construção e equipamento de escolas
rurais de 19 grau."

,,

3. Ao processo_ foram anexados os seguintes elementos fundamentais,
indispensâveis para anãlise da espécie:
a) Parecer do órgão financiador, concluindo que a operação
sob_ exame é viável económica e financeiramente;
·-·
b) Lei Municipal n• 03, de 20 de maio de 1981;
c) Exposição de Motivos n• 341/81), do Senhor Ministro de
Estado da Fazenda ao Senhor Presidente da República, comunican-
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do que o Conselho Monetário Nacional, ao examinar o· presente
pleito, concluiu pelo deferimento do pedido na forma do art. 29 da
Res._ n9 93, de 1976, do Senado Federal.
d) parecer do DEMOB- Banco Central do Brasil, favorável
ao pleito.
4. Por força das disposições contidas no art. 29 da Resolução
n9 93, de 1970, não se aplicam os limites fixados no art. 29 daRes. n9
62, de 75, ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS.
5. Segundo dados _do_ D~par~amento de Operaçôes com Títulos e Valores M9biliários, o MuniCípio não possuía .~m 31-8-81 nenhuma dívida consolidada interna contratada e que, com a reãfização dO -emprêstimo pretendido,
o seu endividamento permaneceria contido nos tetas que lhe foram fixados
pelos itens I, II e !II do artigo 2• da Resolução n• 62(75, segundo quadro que
apresentou.
6. Assim, não vemos óbices à aprovação do pleito em exame, razão por
que, atendidas as exigências constantes nas normas vigentes para operações
da espécie e no Re~imento Interno, apresentamos para tanto o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 22, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Piaut (PI) a
elevO.r eni CrS 3.6l9.dOO,IJO (três milhões, seiscentos e dezenove mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consoliáada interna.

O Senado Federal resolve;
Artigo 19 É a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Piauí, Estado do
Piauí, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 3.619.000,00 (três m"ilhões, seiscentos e dezenove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor, junto à Caixa Económica Federal, mediant~.!'l utilíz.ação de recursos do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à construção e equipamento de escolas rurais, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Artigo 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. ·
Sala das Comissões, 6 de janeiro de 1982. - Josi! Richa, PresidenteBernardino Viana, Relator.- José Caixeta- Benedito Canelas- Luiz Ca.valcante - Lomanto Júnior- José Lins.
PARECERES N•S 130 E 131, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n" 22. de 1982, da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitura M_1,micipal de Rio Grande do
Piauf( PI) a elevar em Cr$ 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil cruzeiros) o montante de sua d(vida consolidada interna".

PARECER N• 130, DE 1982

Da Comissão da Constituição e Justiça
Rélator: Senador Bernardino Viana
A CQmissão de Economia apresenta projeto de resolução que, na forma
do seu art. {9, autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Piauí, Estado do_ Piauí, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal,a elevar em Cr$3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil cruzeiros) o montante de sua dívida cons_olidada interna, a
fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor, junto à
Caixa Económica Federal, mediante J utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, destinada à construção e equipamento de escolas rurais, naquele Município, obedecidas as condiçõ_es admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
- ~ _2,_ ~Enquadra-se a operação ao disposto no art. 29 da Resolução n9 93,
de 1975 (alterou a Resolução n9 62, de 1975), pois os recursos serão provenientes da Caixa Económica Federal, com recursos do FASe dessa forma,
considerada extralimite.
3. No processo, en-contram-se os seguintes documentos e referências
principais:
a) Lei Municipal n'? 3, de 20 de maio de 1981, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n• 341(81) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 29 daRes. n9 93, de 1976, do
Senãdo Federal; e
c) Parecer, do Banco <=entrai do Brasil- Departamento de Operações
com Títulos e Valores Jmobiliãrios- que concluiu pelo deferimento do pedido.
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4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI,
da Constituição; atendeu as normas legais (Resolução n9s 62, de 1975 e 93, de
1976 e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II).
5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação _do projeto, uma vez -que constitucional e jurídico.
Sala das Comissões, 17 de março de 1982.- Aloysio Chaves, Presidet)te.
-Bernardino Viana, Relator.- Franco Montoro, com restrições.- Aderba/
Jurema- Dirceu Cardoso, com restrições.- José Fragelli- Alftlir FintoMartins Filho - Moacyr Dalla - Raimundo Parente.
PARECER N• 131, DE 1982
Da Comissão de Municípios
F.elator: Senador RaimUndo Parente

A Comissão de Economia, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 381, de 1981, do Senhor Presidente da República, apresentou projeto de resolução que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Piauí,
Estado do Piauí, nos termos do art. 29 da Resolução n9 ~3. de 11 de outu}:,ro
de 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS 3.619~000~00 (três m-ilhões, seiscentos e dezenove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recu_rsos do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS; destinada à construção e equipamento de escolas rurais, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
2. Na forma do art. 2•, item IV, da Resolução n' 132, de 1979, do Senado Federal, as proposiÇões que envolvam operações de crédito internas e externas, de qualquer natureza, em que um ou mais munrcrpios sejam parte interessada, deverão merecer estudo e parecer desta ComissãO.
3. O projeto--em pauta está relacionado com a conStruÇão e equipa-mento de escolas rurais, naquele Município.
4. Pelas razões expôs tas; sorrios pela aprovação do projeto de resolução
de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosSO exame.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1982. - Lomanto Junior_,_ Presidente.
- Raimundo Parente, Relator. - A/mir Pinto - Alberto Silva - Gastão
Miilli!F- Aderbal Jurema- Tarso Dutra- Luiz Fernando Freire- Alfonso
C amargo.
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B--Prazos:

r- de_~rÇ_!lçiª_: 3{;_m_(!s~; -2 - de amortização: 240 meses;- C - EnCargos:
I -_juros de 5% a. a. (4% a.a. + I% a.a. pelo repasse);
2 - çorreçãõ-rnoneuna ramesTraoi;conforme as variações
.
- ·..
'
da UPC; - -~_:_::_J_"""""" taxa de administração: 1% Sobre cada liberação;
D- Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre a CirN
culação de Mercadorias (!CM);
E- Destiilação dos recursos: implantação do Programa de
Complementação Urbana- CURA, naquele Munic(pio.
3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação de
crédito sob exame é viável_econômica e fin'ànceiramente.
4. O Processo é acornParlhadO ci_OS -SeguiÍtt~ elementos Principais:
a) Lei n• 2.073, de 20 de maio de 1980, autorizadora da operação;
b)" Exposição de Motivos (EM n• 379/81) do Senhor Presidente daRepública, comunicando que o Conselho Monetário Nacional ao apreciar a
propõsta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art.
2• da Res. n• 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida
Pública, favorável ao pleito.
5. Cpnsiderado todo o endividamento da referida entidade (intra + extraliniite +operação SOb exame), verifica-se que seriam Ultrapassados os tetos
que lhe foram fixados pelos itens I e III do art. 2• da Res. n• 62, de 1975.
6. -Trata-se, erítretãnto, de uma operação extralimite a que, por força das
disposições contidas no art. 29 daRes. n9 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens I, 11 e III) fixados no art. 2• daRes. n• 62, de 1975, ambas do
Senado Federal, haja vista que os-recursos a ser.em-repassados provêm do
Banco Nacional da Habitação.
7-. Além das características da operação - extralimite- e segundo conclusão dá Departam-ento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame-n-ãO deverá acarretar- maiores pressõeS nâ execução orçamentária dos
- --- -- - ------ próximos exercíciOs.
. 8-. Atendidas as eXigê-nciaS das no-rmas Vigerites e as· disposições d_o RegiN
mente Interno. concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte:

PROJETO DE RESOLU(:ÃO N• 23, DE 1982
PARECERES N•S 132, 133 E 134, de 1982
PARECER N• 132, DE 1982
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 397, de 1981
(n9 596/81 -na origem), do Senhor Presidente da República, pro~
pondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Ituiutaba (MG), a elevar em Cr$ 522.770.000,00 (quinhentos e vinte e
dois milhões, setecentos e setenta mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.
Relator: Senador Gabriel Hermes
O Senhor Presidente da República encaminha a exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de-que seja a-Prefeitura MuniCípal de Ituiutaba (MG) autorizada- -a elevar em Ct$
522.770.000,00 (quinhentos e vinte e dois milhões, setecentos e setenta mil
cruzeirOs) o· montante de sua dívida consolidada interna, a firri de que possa
contratar empréstimo jüiltO ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
(BNH), valor correspondente a 500;000 UPC, cons"iderado_o _valor nominal
da UPC de Cr$ 1.045, 54 em julho/81.
COnsiderando, no entanto, que o Departamento de Operação com Títu'~
los e Valores Mobiliários, após exame efetiVado no pleito ~·concluiu pela redução do ftnanciamenfo p-ara até CrS 424.010.000,00 (qüatrocentos e vinte e
quatro milhões e dez mil cruzeiros) (equivalente a 405.541,634 UPC de Cr$
1.045,54, em julho/81 para evita( dificuldades na execução orçamentária da
interessada nos próximos exercícios- e que a Secretaria--de PlariejamentO d-a
Presidência da República (SEPLAN/SAREM) informou "nada ter a opor
quanto à realização da operação em causa, até o limite de406.000 UPC, equivalente a Cr$ 503.192.340,00, considerado o valor da UPC de Cr$ 1.239,39
em outubro/81, o que corresponderia a Cr$ 424.489.240,00, considerada a
UPC de CrS 1.045,54, em abril/81, temoS que o montante da operação endossado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República, deve
manter-se nos seguintes parâmetros:
Caracterís-ticas da Operatão:
A-

Valor: Cr$ 424.489.240,00 (correspondente a 40"5:S4T,1í34
UPC de Cr$ 1.045,54 em jul/81 );

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ituiutaba ( MG) a elevar em
CrJ 424.489.240.00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, quatrocen- ·
tos e oitenta e no~·e mil e duzentos e quarenta crnzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1q É a Prefeitura Municipal de Ituitaba, Estado de Minas Gerais,
nos termos do art. 29 da Resolução nq 93, de 11 de outubro de 1976, do SenaN
do Federal, autorizada a elevar em CrS 424A89.240,00 (quatrocentos e vinte e
quatr~?_ milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil e duzentos e quarenta cruzeirOs) o montante de sua dívida consOlidada interna, a- fim de que possa con- _
tratar um empréstimo -ae-i~fual ValOT~JUrito -ao Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais, es_te na qualidade de agente fin:inceiro do Banco Nacional da
HabitaçãO (_BNH), destinado à implantação do Programa de COmplementação Urbana- CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas Pelo Banco Central do Brasil, no respecativo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor ria data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de janeiro de 1982. -José Ric_ha, PresidenteGab-riel Hermes, Rei3t0r- LzÚz CavCJ!Caftt"e -- JoSi-Cãixeia- Benedito Ca~
ne/Jas - Semcirdino Viana - LorizafziO Júillor:
PARECERES N•s 133 E 134, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n9 23, de 1982, da Comissão de
Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de Ituiutaba (MG) a
elevar em Cr$ 424.489.240.~ (quatrocentos e vinte e quatro milhões,
quatrocentos e oitenta e nove mil e duzentos e quarenta cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 133, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Tancredo Neves_
_Q _PrQjeto_ so_b ex..ame·, de autoria da Comissão de Economia do Senado
Federal, corno conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 397/81 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeítura MUniciPal de Ituiutaba
(MG) a contratar operação de crédito no valor Cr$ 424.489.240 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, quatrocentoS e oiterit3. e nOve mil duzentos e
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quarenta cruzeiros) destinada à implantação do Programa de Complementação Urbana - CURA, naquele Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parágrafo único do artigo 29 da Resolução n'i' 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não-observância dos limites nx_ados pelo artigo 2• da Resolução n• 62, de 28-10.75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, ·verifica-se que todas as
formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da
presente proposição, porquanto ê jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 24 de março de 1982. - Lenoir Vargas, Presidente
- Tancredo Neves, Relator- José Fragelli- Aderbal Jurema- José Lins
-Raimundo Parente- Bernardino Viana- Almir Pinto- Dirceu Cardoso,
com restrições.
PARECER N• 134, DE 1982
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Raimundo Parente
O Projeto de Resolução sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado Federa_l, corno conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9
397 (81 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal
de Ituiutaba (MG) a contratar operação de crédito no valor Cr$
424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta
e nove mil duzentos e quarenta cruzeiros) destinada à implantação do Programa de Coinplementação Urbana- CURA, naquele Município.
2. Na forma do art. 2•, item IV, da Resolução n• 132, de 1979, do Senado Federal, as proposições que envolvam operação de crédito internas e externas, de qualquer natureza, em que um ou mais municípios sejam parte interessada, deverão merecer estudo e parecer desta Comissão.
3. O projeto em pauta estã relacionado com a execução do Projeto
CURA naquele Município.
4. A proposição mereCeu da Comissão de Constituição e Justiça o encaminhamento favorâvel, no que diz respeito aos aspectos de constitucionalidade~ juridicidade e técnica legislativa.
5. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do projeto de resolução
de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso exame~
·
.Sala das Comissões, 15 de abril de 1982- Lomanto Júnior, PresidenteRaimundo Par;ente, Relator- Almir Pinto -Alberto Silva- Gastão Müller
- Aderbal Jurema- Tarso Dutra- Luiz Fernando Freire- Affonso Camargo

PARECERES N•s 135, 136 E 137, DE 1982
PARECER N• 135, DE 1982
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 403, de 1981
(n9 602/81, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Patu
(RN) a elevar em Cr$ 9.691.100,00 (no"Ye milhões, seiscentos e noven~
ta e um mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada lnterna.

Relator: Senador José Lins
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a
Prefeitura Municipal de Patu (RN) autorizada a elevar em Cr$ 9.691.100,00
(nove milhões, seiscentos e noventa e um_ mil e cem cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de agente finance~ro do
Fundo de Apoio ao_Desenvolvimento Social - FAS.
2. Características da operação:
"A- Valor: CrS 9.691.100,00;
8 - Prazos:
1 - de caréncia: 24 meses;
2 - de amortização: 144 meses;
C - Encargos:
1.- juros de 6% a.a.;
Z ~ correção monetária: 40% do índice de variação trimestral
das ORTN;
D -Garantia: quotas do Fundo de Participação dos Municípios- FPM;
E - Destinação dos recursos: construção de um Centro' de
Abastecimento.''
3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão financiador, a operação
,de crédito sob exame é viável económica e financeiramente.

4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n9 193, de 7-4-81, autorizadora da operação;
h)__ Exposição de Motivos (EM n9 373/81) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exmº Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favor a~
velment_e ao pleito formulado conforme o art. 29 da Res. n9 93, de 1976, do
Sena~_o federal; e
c)_ Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida
Pública, favorável ao Pleito.
·5_. Considerando todo o endividamento da referida municipalidade (intra+ eXtralimite + operação sob exame), verifica-se que seriam ultrapassados
os tetas que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do art. 2'1 da Resolução n9
62, de 1975.
6. Tratã~se, entretanto, de uma operação extra/imite a que por força das
disposições contidas no art. 29 daRes, n9 93, de 1976, não se aplicam os cita~
dos limites (itens I, II e li.I) fixados no art. 2• da Resolução n• 62, de 1975,
ambas do Senado Federar, haja vista que os recursos a serem repassadQs provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
7. Além da característica da operação- extralimite- e segundo conclusão do Departamento da Pívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame não deverá acarretar maiores_ pressõC:s na eXecuçãO orçamentária dos
próximos exercícios. 8. Atendidas as exigências das normas vigc;ntes e as disposições do Regimento Interno, concJuímos pelo acolhimento da prese_~te mensagem, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 24, DE I982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Patu (RN) a elenr em Cr$
9.691.100,00 (nove milhões, seiscentos e noventa e um mil e cem cru~
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Artigo-19 Ê a Prefeiturª MuniciPal de Patu, Estado do Rio Grande do
Norte, nos termos do art. 2'i' da Resolução n\193, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, _autorizada a elevar em Cr$ 9.691.100,00 (nove milhões, seiscentos e noventa e um mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consoli~
dada interna, a fim de que possa contratar ·um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeirO do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção
de um Centro de Abastecimento, naquele Município, obedecidas as con~
díções admitidas pelo BanCo Central do Brasil, no respectivo processo.
Artigo 2V Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de janeiro de 1982. -José Richa, Presidente José Ltns, Relator- Luiz Cavalcante- Lomanto Júnior- Benedito Canelas
- Bernardino Viana --:José Caixetà.
PARECERES N•S 136 E 137, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n9 24, de 1982, da Comissão de
Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de Patu (RN) a elevar em Cr$ 9.691.100,00 (nove milhões, seiscentos e noventa e um mil
e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 136, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justh:a

Relator: Senador Raimundo Parente
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n'? 403/81 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Patu (RN)
a contratar operação de c_rédilo_ no valor de Cr$ 9.691.100,00 (nove milhões,
seiScentos e noVenta e Um mil e cem cruzeiros) destinada_ à construção de um
Centro de Abastecimento, naquele Município. O pedido de auto_ri_zação foi formulí:\do .nos termos. do preceituado no
parãgrafo único -do <iitigó 29 da ·Resolução (!9 93, de 1976, do Sen_ado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixa_dos pelo artigo 29 da Resolução n"' 62, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de __ vista que nos compete examinar, verifica-se que todas as
formalidades fora-m atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da
presente proposição, porquanto é jurídica, constitucional e de boa técnica legislatíva.
Sala das Comissões, 3 de março de 1982.- Aloysio Chaves, Presidente
- Rait.'1undo Parente, Relator- Benedito Canelas- Lenoir Vargas- Ber~
'nardino Viariã- Humberto Lucena- José Fragelli- João Calmon- Moaw
cyr Da/la.
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PARECER N• 137, DE 1982
Da Comissão de Munlciplos
Relator: Senador Raimundo Parente
A matéria sob a nossa apreciação, jã exaustivamente analisada pela autora do Projeto de Resolução, em tela, obetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Patu (RN) nos termos do que estabelece o art. 29 da Resolução fl'i' 93,
de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
9.691.100,00 (nove milhões, seiscentos e noventa-e um iníl e cem cruzeiros),
destinada à construção de um Centro de Abastecimento, de conformidade
com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constiiuição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão técnico examinar, entendemos
~ue o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, Visto Que a operação de crédito a scifutorizada serã de grande impacto sócio~econômico para a Região.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões; 15 de abril de 1982. - Lomanto Júnior, Presidente
- Raimundo Parente, Relator - Almir Pinto - Alberto Silva - Gastão
Müller -- Aderbal Jurema- Tarso Dutra- Luiz Fernando Freire- Alfonso
Camargo.
PARECERES N•S 138, 139, 140 E 141, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei do Senado n'i' 107, de 1980, que veda a
prática do pugilato a menores de 18 anos e dá outras providências.
PARECER N• 138, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Hugo Ramos
1. O Projeto de lei, ora tratado, de autoria do nobre Senador Affonso
.
Camargo visa proibir a prática do pugilato a menores de 18 anos.
2.
proposição legislativa em foco disciplina matéria de competência
da União Federal e do legislador ordinãrio (letra .. c,, inciso XVII, art. 8'i\ da
Constituição Federal), vez que cuida da defesa e proteção da saúde.
3. Não verificamos no Projeto inconstitlleiõna1idade, injuridicidade ou
falta de técnica legislativa. Relativamente aos demais aspectos da proposiç~o
legislativa, melhor dirão as doutas Comissões especializadas, que a esta sucederão no respectivo exame.
4. Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1980.- Henrique de La Rocque •• Presidente- Hugo Ramos, Relator- Nelson Carneiro- Cunha Lima- Lazaro
Barboza- Aloysio Chaves- Murilo Badaró_- Bernardino Vian'!- Aderbal
Jurema - Lenoir Vargas - Almir Pinto - Amaral Furlan.

A

PARECER N• 139, DE 1982
Da Comissão de Legislação Social

Relator: Senador Jutahy Magalhães
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador A~fonso Camargo,
visa proibir a prática do pugilato a menores de 18 anos, tornando, igualmente, obrigatória a indicação, na televisão, de censura para essa faixa etária, nas
transmissões em que figure a referida disputa.
2. Na Justificação, aduz o Autor: .. No caso_ específico do pugilato, o
seu exercício não apresenta a finalidade acima explicitada, isto ~. não hã característiCas esportivas, pois não é a simples superação do _outro, mas é a su~
peração dele com a finaJidade pfeciSa de lhe causar danos físiCos. Há técnicas,
regulamentos, convenções que visam reduzir ao mínimo oS danos; mas ísto
não exclui que a vontade seja a de causar danos."
3. Em sua passagem pela douta Comissão de Constituição e Justiça foi
o Projeto conSiderado constitucional, jurídico, de boa- técnica legi~lãtiva, e,
como tal, aprovadq.
4. A matéria da proposição é das mais -polêmicas. Hã os que são favo~
râveis à proibição de luta de boxe não apenas entre menores de 18 (dezoito),
anos, mas até para adultos, sem exceção para quaisquer faixas etárias, devido
aos acidentes a que estão sujeitos oS lutadores, e que, vez por outra, de fato
ocorrem em algumas lutas.
Somos favoráveis à proibição da profissionalização e transmissão de lutas, pela tv, com a participação de menores de 18 anos. Não consideramos,
porém, necessário_ proibir lutas entre menores de 18 (dezoito) anos- amado*
rcs. Cremos, no entanto, que seria conVeniente estabelecer uma idade limite:
16 anos, para demonstrações públicas (sem TV).
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Outros tipos de luta também ocasionam a satisfação dos espectadores
quando um dos contendores é derrubado, ou jogado para fora do _ringue,
como as lutas livres, o judô, etc.
O boxe, dentro das regras dos jogos olímpicos, não tem o caráter de selvageria que algumas lutas demonstram, sendo, portanto, mais consentâneas
com a realidade, restrições m<i1s moderadas, que evitem, não propriamente a
prática de maneira" absoluta, mas a propaganda incentivadora desse esporte
junto aos menores.
5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, com a apresentação do segUinte: Substituttvo que veda apresentação, pela televisão, de
espetáculo de pugilato entre menores de 18 anos:
EMENDA N• 1-CLS

(Substitutivo)
Dê-se ao Projeto a seguinte redação:

Veda a apresentação, pela televisão, de qualquer espetáculo de
pugilato en(re menores de /8 anos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 Ficam as emissoras de televisão proibidas de apresentar, sob
qualquer forma de divulgação, espetáculo de pugilato entre menores de 18
anOS.
ArL 2'i' Os transgressores desta Lei serão punidos, na primeira infração,
com a suspensão de suas atividades pelo período de 24 horas e, na reincidência, po-r 72 horas, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis aos responsáveis
pelos eventos delituosos decorrentes da prática do ilícito.
Art. J9 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua_ publicação
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 1980.- Helvídio Nunes, Presidente- Jutahy Magalhães, Relator- Humberto Lucena- Eunice MichilesFranco Montoro.
PARECER N• 140, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Orestes Quércia
Volta o Projeto a esta Comissão, em virtude de oferecimento de Substitutivo pela douta Comissão de Legislaçã_o_ Social, no final de seu p~recer.
2. Na análise do Projeto, Relator o ilustre Senador Jutahy Magalhães,
acentua-se: .. 0 boxe, dentro das regras dos jogos olímpicos, não tem o carâter
de selvageria que algumas lutas demonstram, sendo, portanto, mais consentâneas com a realidade restríções rriãfs moderadas,- que evitem, não propriamente a prática de maneira absoluta, mas a propaganda incentivadora desse
esporte junto aos menores."
3. A alteração básica contida no Substitutivo consiste em substituir a
vedação da prática de pugilato entre menores de 18 anos pela vedação de sua
transmissão ou divulgação pela TV, atenuando-se, ainda, a punição por eventual infração da norma.
A exemplo do Projeto, o Substitutivo- é. irrepreensível sob o aspecto
jurídico-constitucional.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Substitutivo, por constitu~
cional e jurídico.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1981.- Aloysio Chaves, Presidente - Oresres Quércia, Relator - Nelson Carneiro - Lenoir Vargas Murilo Badaró- João Calmon - Almir Pinto -Hugo Ramos- José Fragelli - Raimundo Parente - Bernardino Viana.
PARECER N• 141, DE 1982
Da Comissão de Educação e Cultura

Relatora: Senadora Eunice Michiles
O ProjetQ em exame, de autoria do ilustre Senador Affon.so Camargo,
visa a proibir a prática do pugílato a menOres de 18 anos, tornando também
obrigatória a indicação, na televisão, dC censura para menores dessa idade,
nas transmissões das lutas.
Em sua justificativa, o autor do projeto diz que: "Esporte é uma forma·
de exercício físico com a finalidade de manter e melhorar o organismo h uma~o. O esporte comporta também uma atividade de tipo agonística, isto é, uma
atividade através da qual o homem quer superar certos limites. O limite pode
ser a superação do adversãrio, ou a sUperação do próprio recorde. Esta ten~
dência de forçar os limítes pode ser considerada como a expressão psico-física
da transcendentalidade da pessoa humana".
__ Diz; ainda, o autor dO PxOjCto que o esporte implica, também, em alguns
riscos, como o enfraquecimento das próprias forças físicas como decorrência
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de uma excessiva intensidade de aplicação inapta às características do próprio
organismo e riscos de traumas ou morte devido à periculosidade da atividade.
Portanto, é necessãrio prudência por parte do desportista para não dani.: ficar o próprio orgariismo.
Vejamos agora o que é o pugilato; segUndo Aurélio, "pugilato_ é_ a luta
com os punhos, luta a socos". O-seu exercício não é simples superação do outro, mas a superação dele com _a finalidade de lhe causar danos físicos.
Segundo o autor do_ projeto, no pugilato, as capacidades físicas se medem diretamente na supremacia física sObre o adversáriO, que se exprime no
dano físico que- se estâ em grau de acarretar ao outro. Portant_o a meta é a
maior quantidade de danos ao outro litigante.
Citá, ãinda, o Senador Affon_so Camargo as causas que tornam o pugilato popular, enumerando-as em: agressividade latente e reprimida em cada um
de nós; a concorrência, considerando o o_utro como rival e visando a destruílo; e, finalmente, o fenômeno psicológico da Projeção, mecanismo intrapsíquico·-de defesa que está presente naqueles pais que projetam nos filhos suas
iras, agressividades e frustrações.
Na ComissãO de Legislação Social, foi aprovado Substitutivo que visava
a substituir a vedação da prática do pugilato entre menores de 18 anos pela
proibição de sua transmissão ou divulgação pela TV, atenuando-se, ainda, a
punição por-eventual infração da norma sob a justificação de que o boxe,
dentro das regras dos jogos olímpicos, não tem o carãter de selvageria que al~
gumas lutas demonstram, sendo, portanto, mais consentânea com a realidade
a proibição da propaganda incentivadora desse esporte junto aos menores.
Em que pesem as razões do ilustre relator na Comissão de Legislação Social, achamos que não se justifica o ensinO e o treinamento para a'gredir e Causar danos a outro. Pugnamos por atividades esportivas, educativas e construtivas.
Isto posto, e por considerarmos que o Projeto de Lei n9 107, de 1980, do
Senador Affonso Camargo, vem ao encontro dos anseios gerais da população
brasileira, somos pela sua aprovação, rejeitando-se a emenda substitutiva -da
Comissão de Legislação Social.
Sala das Comissões, IS de abril de 1982. ~ Aderbal Jurema, Presidente
-Eunice Michiles, Rela tora --João Calmon- Laélia de Alcântara- João
Lúcio - Franco Montoro.
PARECERES NoS 142, 143 e 144, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 9, de 1980, que "revoga a
Lei n~ 5.465, de 3 de julho de 1968, regulamentada pelo Decreto n9
63.788, de 12 de dezembro de 1968"..
PARECER No 142, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Aloysio Chaves
O Projeto sob eX:ame, de autoria do ilustre Senador Pa_u_lo Brossard, objetiva revogar a Lei_n9 5.465, de 3 de julho de 1968, que trata do preenchimento de vagas nos estabelecimentos de ensino agrícola.
Na justificação, salienta o Autor que a experiêri.cia veio demonstrar que
cOmo
o referido diploma legal não correspondeu às expectativas, -tendo
acentua-, ainda agora contra ela se manifestado a Sociedade de Agronomia
do Rio Graride do Sul, e a opinião, em geral, é contrária à disposição em tela,
que assegura lugar na Universidade a candidatos que a ela não teriam acesso,
em detrimento de estudantes intelectualmente habilitados.

-=

Para corroborar seu entendimento, anexa recortes do noticiáriO de jornais gaúchos, repudiando o que denominam de Lei do Boi", por assegurar
vantagens nos exames vestibulares aos filhos de proprietáriOs- rurais -que se
candidatem aos cursos de agronomia e veterinãria, em -detrimento de outros_
estudantes que tenham tais exped8.lidades como primeira opÇão.
H

Realmente, não nos parece que a medida tenha produzido reais frutos
em benefício da agricultura nacional, nem que haja contribuído para a fixação dos favorecidos no campo, sabido que é de fato, u quanto os centros
urbanos atraem, no Brasil, os jovens oriundos das escolas de formação agrícola.
Deferida, no entanto, a apreciação do mérito às doutas Comissões de
Agricultura e de Educação e Cultura, e como não existem- óbices quanto ao
aspeCto jurídico-constitucional, o nosso Parecer é pela aprovação do Projeto.
· Sala das Comissões, 21 de maio de 1980.- Henrique de La Rocque, Presidente- A!oysio Chave.$_, Relator- Leite Chaves- Hugo Rqrnos- AderQal
Jurema - Lenoir Vargas- Amaral Furlan - Heh•ídio Nunes- Moacyr
Dai/a - Raimundo Parente - Nelson Carneiro.
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PARECER N• 143, DE 1982.
Da Comissão de Agricultura
Retator: Senador Jose Caixeta
Esiá~COffiisSão começOu; na sessão de 27 de agosto de 1980, a examinar-o
pr~jeto de lei que agora: retorna a debate.
·
Na _primeiri oportunidade, o ilustre Senador Pedro Pedrossian, então
Relator -dã matéria, opin-ou pela ·audiênCia dos Ministérios da Agricultura' e
da E,ducaçã_o._h_ql.!e o objetivo da proposição é revogar a chamada Lei do Boi
que, regulamentada pelo Decreto no 63.788, de 1.2 de dezembro de 1968, dispÕ\': sobre o preenchimento de vagas nos estabele~_:iJt?.entos de ensino agrícola.
Pelos referidos textos legais, os estabelecimentos de ensino médio agrícop
·ra e as escolas superiores de agricultura e veterinária, mantidos pela União,
devem reservar, anualmente, cinqUenta por cento de suas vagas a candidatos
agricultores oU filhos de agricultores, proprietários ou não de terras, que residam com suas famílias na zona rural, e 30% a agricultores ou filhos de a.g"ricultores, proprietãrioS ou não de terras, que residam em cidades _óu vilas que
não possuam estabelecimentos de ensino médio.
Tal preferência abrange os portadores de certificado de conclusão de segundo ciclo dos estabeleCimentos de ensino agrícola, candidatos à matrícula
nas escolas superiores de agricultura e veterinária, mantidas pela União.
Inegavelmente, a Lei n9 5.465/68 foi concebida na ilusão de que o homem rural que desejasse ganhar especialização, e tívesse preferéneia nos estabelecimentos de ensino, se esforçaria, ganharia formação adequada e retornaria para o campo, onde aplicaria os conhecimentos e a técnica adquiridos.
Sucede que, apesar das facilidades e da preferência concedida por Lei, o
estudante rural, além de não se aprofundar na formação profissional, dêixou
de atender ao princípio do retorno ao campo. Coin:isSo, centen-as de estudantes capazes foram sendo preteridos, perdendo a educação profissional em
áreas de fronteira agrícola e pastoril ampla.
O presente pi-ojeto de lei foi :ipresentado ob}etivando corrigir a distorção
provocada pela Lei. A imprensa do Pais tem demonstrado, com estatísticas
indesmentíveis e não desmentidas pelos órgãos governamentais, o despreparo
dOs candidatos preferenciais e Q_ descaminho que tomam, após formados.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o Relator da matéria, Senador
Aloysio Chaves, com a sua autoridade de antigo Reitor da Universidade Federal do Pará, assinala que a Lei do Boi, efetivamente. não produziu os frutos
que dela eram esperados, em beneficio da agricultura nacional.
A Primeitã Secretaria da Mesa enviou ao órgão competente do Poder
Executivo os Ofícios SM/467, de 10 de setembro de 1980; SM/528, de 9 de
outubro de 1980, sem ter obtido qualquer resposta.
Dessa forma, decorrido o prazo regimental, sem que tenham sido atendidos os apelos do Senado Federal, cabe a esta Comissão examinar a proposição.
O projeto em exame restabelece o direito de quem se esforça, de quem estuda, de quem adquire conhecimento para enfrentar" os exames vestibulares
das Universidades.
A Lei do Boi, pelas distorções quebra de íiiCeittivo e-estímulo ao estudante esforçado, pode, inclusive, ser inquinada de inconstitucional. Porém,
esta é questão de outro órgão técnico.
No mérito, a manutenção da Lei do Bois6 prejufzos acarreta à agricultu-.
ra e à pecuária nacioiiais.
Somos, portanto, pela aprovação do presente projetO de lei.
Sala das Comissões,-18 de novembro de 1981.- Leite Chaves, Presidente - José Caixeta, Relator ~ José Richa - Benedito Canelas.

e

PARECER No 144, DE 1982
Da Comissão de Educação e Cultura

Relator: Senador Franco M ontoro
O P-iOJéio- scib-Cxame, de autoria do ilustre Senador Paulo Brossard, objetiva revogar a Lei n'~ 5.465, de 3 de julho de 1968, que trata do preenchimento ae vagas nos estabelecim-entos de ensino" agrícola.
Em sua justificação o· autOr- diz que:
"A experiência veio demonstrar que a Lei n'l 5.465 não correspondeu às louvãveis intenções do autor do Projeto n'~ 998, de 1968.
Ainda agora contra ela se manifestou a Sociedade de Agronomia do
Rio Grande do Sul, e a opinião geral é contrária à disposição em tela, que assegura lugar_na Universidade a candidatos que a ela não
táianl acesso, -ein detrimento de estudantes intelectualmente habilitados."
Junta, ainda, o Senador Paulo Brossard,- recortes de jornais do Rio
Grande: do S_ul, que repudiam a chamada Lei do BOi, Eór a~segurar vantagens
nos 'exames vestibulares a uma determinada classe ·de pessoas. A lCi assegura
nos estabelecimentos de ensino _médiO agrícola e na_s escolas superiores de

agricultura e veterinária, niantiâas pela União, cinqUenta por cento das vagas
a candidatos agricultores ou filhos de_ agricultores, proprietários ou não de
terras, que residam com suas famílias na zona rural, e 30% a agricultores ou
filhos de agricultores, proprietários ou não de terr_as, que residam em cidades
ou vilas que não possuam estabelecimentos de ensino médio.
No entanto, em que pese a elogiâvel intenção do legislador, que pretendeu dar ao homem rural especialização, fixando-o à terra, tal lei não produziu
os benefícios esperados à agricultura nacional, e sim distorceu o direito de
quem estuda e se esforça para ser aprovado nos exames vestibulares das Universidades. ---=
-~
O projeto em eXame pretende corrigir ãs distorções provocadas pela lei,
restabelecendo o direito de quem adquire conhecimentos para enfrentar os
exames de ingr~sso nos cursos superiores.
__ _
___
_
A Lei do Boi desestimula e tira o incentivo-do _estudã-nt~ hi-3.sileiro fàvQrecendo algumas classes, sem trazer os benefícios -_que dela se esperava.
Isto posto, e por considerar que o presente projeto corrigirá as distorções
havidas no ensino pela aplicação da Lei n~' 5.~_65, de 3 de julho de 1968, somos
pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1982. ~ 4-derbal Jurema, Presidente
-Franco Montoro, Relator- Laélia de Alcântara- João Lúcio- João
Calmon - Eunice Michiles.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa projeto de lei que
será lido pelo Sr. 11'-Secretârio.
É lido_

o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 48, DE 1982
Isenta de contribuição previdenciária a construção de casa popular destinada a residência própria.

O Congresso N acianal decreta:
Ar!. I' O § 4• do ar!. 79 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de I960, passa
a vigorar com _a _seguinte redação:

"§ 41'

Não serã devida contribuição previdenciãria ·na Cõnformidade do que se dispuser em regulamento, quando:
I - a construção de tipo económico for efetuadá sem mão-deobra assalariada, no regime de mutirão, comprovado previamente
perante o órgão arrecadador da previdência social;
II - a construção de tipo econômico, mesmo não atendida a
condição prevista no inciso anterior, se destrnaaa à resra-êncTã de
quem não tiver outra propriedade ·e não exceder a 60 m 2 de área
construída."
Art. 211
Art. 31'

Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições_ em contrário.
Justificação

A legislação orgâriiCa da previdência soCial _{Lei nrt 3.807 /60), ao estabelecer a obrigatoriedade de contribuições pelo trabalho assalariado em obras
de construção, reforma ou acréscimo de imóveis, jâ teve, ela meSma, a preocupação de isentar do pagamento certos tipos de construção popular que mereciam ficar imunes de encargo. Tanto que, pelo § 49 do art. 79, na redação
dada pela Lei n"' 5.890, de 1973, estabeleceu que não seria devida a contribuição prevídenciária quando a construção, de tipo é:cbtiõrriiCo, fôsse efetuada sem mão-de-obra assalariada, no regime de mutirão ... "
Mas, tal dispositivo tem-se mostrado ineficaz relativamente aos objetivos que inspiraram o legislador, não só porque hã um rigor excessivo de parte
dos órgãos arrecadadores da previdência quanto à classificação de construção de tipo econõmico;comO(ambém o parâmetrO consignado na lei não
basta para o alcance social desejado.
Conforme lembram os nobres Vereadores Wilthç_r N_og_ueirª e Jg~é__ Migliácio, em Requerimento apresentado à Câmara M'!:nicipa] de Ourinhos, na
maior parte das vezes a fiscalização da previdência SoCial tem-se mostrado insensível às dificuldades com que cada trabalhador constrói a sua cas_a própria, exigindo muito e nada perdoando, talvez em razão do fato de que os fiscais somam pontos pelos levantamentos e autuações que realizam.
·
Assim, o ideal seria que, além da referida isenção às casas de tipo econômico construídas em regime de mutirão, a legislação também contemplasse
aqueloutras de até 60-m 2 • que são típicas· córiStruÇõeS_ econômícas e que, pelo
tamanho, bem denotam a fragilidade financeira do proprietário e suãTamília.
Sala das Sessões, 15 de abril_ de 1982, -_Franco Montoro.
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(ÀS Comissões de ConStituição e Justiça, de Legislação Social e
de· Finanças)
O SR. PRESIDENTE (JorgeKalume)- O projeto lido serã publicado e
remetido às ComíssÕes çompetenfes~
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEl, HER!\1F:S (Pronuncia_o seguinte discurso.}--:- Sr. P'residentt: e Srs_:--senadon;s:
Ocupo hoje a tribuna para pre::;tar homenagem aos nossos queridos irtilãOs da pequenina grande naç5.o portuguesa.
O fato lig3-!'.e a duaS~Co-nvoCaÇões;-sr~ Presidente, uma do Sr. Embaixador dC POrtugal que nos convida p~ra a inauguração de Exposição Histórico~
Documental Luso-Brasileira, no Salão Negro do Congresso Nacional, no dia
22 de abril, Dia da Comunidade Luso~Bra::;ile'ira", expOsição organizada pelo
Arquivo Histórico Ultramarino de LisbQ<;i, com documentos de séculos que
honrarum a vida de,<;ta N~çào tão ligados à '!ida do Brasil.
De outra parte, Sr. Presidente, é o Conselho da Comunidade LusoBrasi!ein.t do Pará que tambi:m nos convoca a_colaborar com_ festividades que
farú realizar em homenageai ao Marquês de Pombal, no segundo centenário
do falcdmcnto ócsse grande lusitano, em 8 de maio próximo.
Sr._ Presidente, honra-nos a nós brasileiros termos o nosso continente
descobt::rto por esse país que nos deixou uma tradiç_ão de harmonia, de trabalho e de solidariedade para com todos os povos. O nosso País o devemos em
sua extensão ao povo português, povo _i~~ão e amigo.

O Sr. Aloysio Chal'(',\' um aparte?

Nobre Seriador Gabriel Hermes, concede-me

O SR. GABRIEL HERMES- -Com muita honra, nobre Senador.

O Sr. Aloysio Chal'es- O registrO que V. Ex• faz merece realmente a
atençUo dO -se-nãâo. A exposi-ção cru e será inaugurada no dia 22 deste mês,
nesta Casu, é a mais importante j[J levada a efeito no Brasil, com documentos
hi::.tóricos preciosos emitidos de Portugal à Embaixada em Brasília, como
uma demonstraçi:ío de apreço desse país irmão às comemorações de 22 anos
da innuguração de Brasília. E o segundo centenário dO falecimento do Marquês de Pombal, que V. Ex• assinala, é um episódio histórico que não está limitado à Nação portuguesu. A Amazônia, em particular, durante o Consula~
do pombalino, recebeu os benefícios extraordinários que- ã. aÇão lúcida deste
grande estadista imprimiu aos de~tinos de Portugal e as Terras Ultramarinas.
Seu irmão, Mcndon~·u_ Furtado, como Capitão-General do Grão-Pará, realizou uma administração extruoráin?lria; inédita sob vários aspectos, na Amazônia, para a sua ocupação c sobretudo com uma experiência agrícola que
frutificou, que prosperou e deixou man::os__i_ndeléveis rw história da evolução
económica da re:gião amalónica. Portanto_,_opo_rtuno.o reiistro que V. Ex' faz
c desejo associar-me ao_pronunciamento de-V. Ex•, congratulando~me com a
Na~·ão portugueSa, sóbretudo na- peSsoa do seu eininente embaixador acreditadu junto ao Governo brasileiro, pela exposição desses documentos e, também. quanto ü efeméride que V. E.x• acaba de assinalar de tão alta signíficaç:lo para ~ história das relações luso~brasileiras.

O SR. GABRIEL HERMES- Muito obrigado, nobre Senador.
Sr. Presidt:nte, por todo~ os motivos nós nos sentimos bem em participar
das duas _comemorações.
_
Uma ubrange sem dúv_ida a história do Brasil, porque toda a história .do
Brasil estú bastante ligada à história de Portugal.
A segunda, Sr. Presidente, prende-se a esses bravos irmãos' lusitanos do
Parú, a quem estou tãO ligado por um longo convívio, principalmente nesta
minha segunda atividude, na indústria e no com_érdo. Sócio benemérito da
Associação Comercial do Pará, sou também ligado a algumas instituições
portugue~as. presidente da Federação d~s Indústrias, dentro destas entidades
quantos companhdros tenho eu. filhos de Portugal, e bons brasileiros. Tão
bons brasileiros, Sr. l?reside:ote, que atê ao organizarem no Par5 o seu Conselho da Comunidade_ Luso-Brasileira, eles colocaram embaixo do emblema da
associação esta .expressão: "Servir ao _Brasil, dignificando Portugal".
E na carta_ em que me enCaminharam, dizem eles:

8 de abril de 1982.
Exm~>

Sr.
___ Scnadpi. qa~!}d_
Nesta

I~errl]es

---:c<,·:-~----·..---,_,..·-~-

-~~

.._;=p-'f

~--~.,.---~

Excelênda:
_________ _
Na--re~OüiO-~~~~~-:.ii -deste- Diretório, realizada na noite de on~
t\!m_,_o Sr. JQ::ié_ cie Qliyeir:t__Mendes, nosso 29 ViceMPresidente, deu

~
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conhecimento do interesse manifestado por v .. Ex~ de proferir, no
Senado Fedeml, um discurso sobre a figura do Marquês de Pombal,
cujo 29 centenário de falecimento transcorre no dia 8 de maio próximo. Pelo propósito d_e_Y. Ex". este Diretóriô--antecipa seus_ melhores
agradecimentos.
_
E desejo do Cons.clho da Comunidade Luso-Brasileira do_Par_á
comemorar condignamente a data da morte do_ grande estadista,
cuja administração- estú hoje plenamente consagrada. Uma das homenagens previstas é a publicação do discurso proferido no dia 8 de
maio de 1882, data do centenário do falecimento de Pombal, por
Rui BarbOsa, no Imperial Teatro Pedro II. Com este ato-, deseja este
DiretórTO, itâo somente _lembrar a figura gigantesca de Sebastião José de Carvalho e Melo que, na opinião de um de seus biógrafos, foi
maior que seU tempo, mas· também homenagear um dos mais lídimos artlfices da língua portuguesa, fazendo distribuir esta obra, que
reputamos uma jóia autêntka e de inestiri1áVel valor por escolas, colégios, universidades e associações luso-brasileiras, dando ensejo,
enfim, a que as novas gera'-ões dela tomem conhecimento _e a admirem.
Segundo nos informou o Sr. Oliveira Mendes, estaria V. Ex•
propenso a tomar a seu cargo a publicação do referido discurso,
valendo-se das prerrogativas que o·cargo de Senador Federal lhe
confere junto aos serviços-de imprensa daquela Casa. Para o efeito,
tomamos a liberdade de enviar-lhe_ uma cópia xerográfica do discurso·, tirada da l' '"Edição Especial" publicada com o título "Centenário do Marquês de Pombal".
Desejaríamos ter condições de distribuir a obra impressa, por
ocusião da solenidade que faremos realizar no dia 8 de maio vindouro, no Salão Nobre do Grêmio Literário e Recreativo Português. Ficaremos imensamente gratos a V. Ex• se as providências para impreSsão forem tomadas com a possível brevidade.
Junto com nossa grande admiração, aceite V. Ex• os protestos
\ de nossa elevada estima e distinto apreço.
Pelo Diretório- Victor Constante Portela, Presidente- Cassimw Pinto da Silva, I 9-Sc!cretário.
O Sr. Jutahy Magalhães_-- Permite-me V. Ex'?
O SR. GABRIEL HERMES- OuÇo já V. Ex•
Ora, Sr. Presidente, a minha admiração pelo MarquÇs de Pombal, vem
de longe.
Sócio, ~oje correspondente, por estar com res.idên~;ia longe do Pará, do
Instituto Histórico e Geográfico do meu Estado, te'nho lido muito do que se
refere à vida de Marquês de Pombal, ao seu período tão dramátfco_ e tão brilhante da História de Portugal. Tudo, Sr. Presidente, que me foi possível, li,
principalmente pelo que significa para a Região Amazônieã,-Como vou mostrar, em pequena síntese, ao relatar a passagem desse vulto histórico, desse
homem extraordinário, desse homem forte, que um dia, quando parecia que
Lisboa acabava, quando muitos fugiam, -ele chamava a si todas as forças da
Nação, e transformava, e reconstruía, e dava novamei'Ite a Portugal a sua bela
Capital, rediviva, forte, eteriia.
O Sr. Aloysio Chaves ..:.. Permite V~ _Ex' um aparte?
O SR. GABRIEL HERMES -Ouço V. Ex•
O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador Gabriel }lermes, V. Ex• se refere
a um episódio que realmente retrata, por corpo intelto, ·a figura do_ grande estadista que foi o Marquês de Pombal. Lisboa foi atingida simultaneamente
pelo terremoto, pelo incêndio e pelo_ maremoto, com a destruição da parte
principal da cidade, que era o seu núcleo comercial, com milhares de vítimas~
Alguém aflito se aproximou do Marquês de Pombal e lhe perguntou: _"_Excelência, o que se há de fazer?" Ele respondeu, fria e objetivamente: "'Enterrar
os mortos _e cuidar dos vivos". Essa âre.ª toda foi reconstr_uida e ainda hoje
observa a mesma composição arquitetônica da época em que o Marquês de
Pombal a restaurou. Há dois séculos serve a Lisboa, porque Pombal, como
estadista, teve uma visão clara do futuro. A História registra os grandes episódios políticos em _que se viu envolvidO o Marquês de Pombal e a acusação,
fUndamentada ou não, poiS a dúvida até hoje perdura, de sua inspiração e a_
sua participação, ainda que por via indireta, no atentado contra D. José I,
que tinha, na realidade, por objetivo extinguir a fina nor da nobreza portuguesa, entre eles os Távoras. O tempo apagou tudo isto. O que ficou do Marquês de Pombal foi- <i obra administrativa extraordinária que ele realizou,
atestando o seu porte de estadista, logo recebendo_a consagração das gerações. O julgamento histórico que só a perspectiva do tempo pennite fazer
com isenção reservou-lhe, em Lisboa, o maior monumento, existente nessa cidade, dedicado ao Marquês de Pombal, tornando, assim, patente o reconhecimento e a gratidão da nação portuguesa a esse seu grande filho. Era o regis-
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tto que desejava fazer, para me incorporar, desta forma, ao brilhante pronun~iamento que V. Ex~ estü realizando, nesta tarde, no .Senado Fed~ral.
O SR. -GABRIEL HERMES- Muito obrigado, mais uma vez, nobre
Senador Aloy~io Chaves. Antes mesmo de fazer um breve registro do que significou pam a Coftsólidaçào de mais da metade das terras brasileiras, que é a
Amazônia, o que ~e deve ao rufso seguro de !Vlarquês de Pombal, ouço o
nobre colega Jutahy Mugalhàes.
O Sr. Jurahy Magalhães - Com o aparte do nobre Senador Aloysio
Chaves praticamente deveria até desistir, porque S. Ex• nos deu uma aula
sobre a História portuguesa e sobre a vida do Marquês de Pombal. Desejava
apenas, nobr_e_ Senudor, dizer que V. fu.ll faz muito bem em trazer à Casa este
as-sunto: porque devemos, a cada instante, renovar aq_ueles laços de amizade
que nos unem ao povo português. As nossas Histórias se entrelaçam. Tivemos, mesmo após a Independência, o mesmo rei o mesmo imperador- D.
Pedro Ldo Brasi_l t:ra D. Pedro IV de Portugal. Nossas Histórias estão tão entrelaçadas. Este exemplo-de D. Pedro I veio no futuro-mostrar a amizade que
sempre nos uniu- enqu<.lnto o seu corpo repousa no solo brasileiro, o seu cor<.lção estú nu cidade do Porto.
O SR. GABRIEL HERMES- Muito grato, nobre Senador Jutahy Magalhães.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou apenas relatar, em síntese, algumas
ati vidades ocorridas no período pombalino, o período do Marquês de Pombal na vida das duas_Nações, sobretudo na &egião Amazônica, há ate algumas coisas que precisavam ser lidas ror nós, os brasileiros, nesta altura do século jú t~to distante, em que temos tantos problemas a resolvCr~-ligadoS prrricip<.limente às riquezas naturais do nosso País.
A luta de Pombal foi admir;1vCI. Em sua época, Portugal estava tremendamente dominado pela influência, pelo domínio da Inglaterra. Até o ouro
do Brasil caminhava qu_ase que_din.!ta111ente para a~ _?rcas da monarquia inglesa. As a~ividadcs industriais de Portugal desapãreciam, Úam dominadas
pelo pode_rio da Inglaterra. O comércío" também. TUdo influenciava Portugal.
Contra tt(do isso s_~ revoltou Pomb:,1l, lavantaodo o $CU povo, para que Portugal pudesse repelir àquele domínio econômico~ lamentável mente desastroso
p-ara a grandc-IÍaÇãá pOrtuguesa. Isto h9je tarribém serve de lição para nós, no
nosso anseio de desenvolvimento.
Sr: Presidente, ligando_ a_gora as minhas_ palavras à solicitação dos meus
queridos amigos c companheiros da comunidade luso-br.as11eira do Pará, vou
atendê-los, fazendo constar no meu discursO, e- transcrita Com de, no seu fiilal, a-belu pcçú, o imPonente discurso proferido pelo nosso grande Rui Barbosa no centenário do Marquês de Pombal, no Imperial Teatro Pedro II, em
1882

V-ou dizer [;lguma ~oisa d-a i~nuênci~ de Pombal parã a consolidação da
Amazônia portuguesa," e brusileira, hoje, a tud"o muito ligado à sexta década
do século XVIII, que vafde 1751 a 1759. Isto tein um va"lor h_istórico exfraOrdinúrio rara os dois povos, nesta época de tantos empreendimentos políticos
e aQmíni~trativos que se desenvolveram em todo mundo português, e que se
estenderam acentUadamente U Amazónia, ao Nordeste. Foram empreendimentos políticos e adminis~rativos que estão regisrrados n_esse conjunto de
três vplumcs._ (além de <?_lltros_ ~r<,1balhos) do Instituto Histórico e Geográfico
BfaSileiiõ: por Mãl--ct1s Carneiro de Mendonça a "Àmazônia na Era Pombali-_
na"-São as·ca:rtas nümerosaS que foram endereçadas pelo irmão do_ Marquês
de Pombal o Capitão-General do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, cujo nome está tão ligado a nossa Amazônia, acentuadamente ao nosso Pará. Ao nosso Pará, porque ele mudara a Capital portuguesa colonial do Brasil para Belém. Suas atividades, as suas
ações, as suas medidas de defesa da terra se desenvolveram no extremo norte,
O Grãõ-Pará, Marãnhão, Mato Grosso, Piauí, São José do Rio Negro. Foi
Sr. Presidente, um decênio de realizações que, no dizer do grande historiador
Oliveira Lima, s_c notabilizou porque desenvolvia justamente uma região
como a Amazônia, que, na época, mais ocupou a atenção da metrópole com
cspedal desvelo do grande estadista que durante uma parte do Século XV fi I
desp_ertou Purtugal de seu letargo.
O Sr. Jorge K..f:lume- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. GABRIEL HERMES- Já ouvirei V. Ex•, com muito prazer.
Essa extensa úrea do Brasil-colônia, conforme documentam as inúmeras car-tas trocad<.IS pelo Marquês de Pombal com o seu irmão, o Capitão-General
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, Governador do Estado do GrãoPará. essa extensa :írea- repito- representou uma faixa do território, assínalada não só por connitos entre o Poder Civil e os que ainda desejavam tomar pedüçoS~do Brasil, e não o fizeram porque esse punhado de bravos portugueses não consentiram, ajudados, já nessa altura, pelos brasileiros, QS noss_os
índios.
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Mas este punhado, Sr. Presidente, nos deixou uma lição para a história
A respeito do problema PombalwCompanhia de Jesus, o nosso muito cowdo Brasil; lutaram muito contra o poder civil, o de nações invasoras, a Comnhecido historiador Arthur Cezar Ferreira_B.eis ob~erva que ele "não nasceu
com--O Marqués". "Suas raízes são distantes no tempo e não s.,e restringem
panhia de Jesus. Foram lutas dramáticas, lutas tremendas, principalmente
quando levantava, o Marquês de Pombal, o que ele, Pombal, chamou de sua
também a Portug:.1l ou à Penínsl!la, mas a toda a l;tJropa, sendo, antes, fruto
luta contra o contrabando, as fraudes, o comércio ilícito eas Interferências inw
de uma renovaç"ao -dos costumes ou ativid~des políticas e espirituais".
devidas ao poder da Coroa.
--- -De fato, o século XVIII, século de Pombal, convém não esquecermos, foi
Ouço. com prazer, o apnrte de V. Ex•.
um século de cris_e, de intensa crise, que levou à Independência dos Estados
O Sr. Jorge Kalume -:..:.- Prezado Senador Gabriel Her~_es, quero
--- Unidos e à Revolução Francesa.
cumprimentáw[O por este- oportuno pronunciamentO~--r)rincipalmente remew
A respeito, a carta endereçada a Pombal pelo seu irmão, governador do
morando os feitos do grande estadista que foi 0 Marquês de Pombal. Posso
GràowPaní.- datada de 8 de novembro de 1753, é altamente elucidativa do
dizer a v. Ex-!', em abono à tese que está esposando-._qu-e 0 Marquês de Pomw
problema dos índios, escravos e religiosos da Companhia de Jesus.
bal foi, efetivamente, 0 precursor do desenvolvimento social e econ~rnico ~ª
Cabe, também, aqui, destacar a politica de Pombal referente aos direitos
e-deveres do homem da colónia, cujos princípioS foram implantados na Renossa grande Amazôni~l.- 1 a; naquela Suã época, ele p-i'evhi_i_fez_ 0 - d-eie-nV~7~iw
mento agrícola, criando colónias agrícolas para 0 -seu poVoamerlto e mãndou
gião Amazónica. Pi'oVa disso são os alvarás de lei 6 e 7 de Junho de 1755, e
que representam dois -import:.mtes documentos de alforria dos índios.
construir fortes, como y. Ex• bem sabe, como 0 de Óbid_os, Ainapá, Príncipe
da Beira. hí em Mato Grosso, e outros mais nas frOnteiras de Venezuêfa eco:
E~ta~ c outras iniciativas da administraÇão de Pombal, ao lado da danow
lômbia, num total de 26. para garantir a integridade
"dacjUeiC-Coirtii1e!lie --- ----sn -dualidade de poderes, levaram Marcos Carneiro de Mendonça a assinalar
de água e céu. Portanto, neste momento em _que v. Ex-!' está lembrando 0
o "'engrandecimento patente que se pôde notar naquela região", ao tempo do
nome do gwnde estadista Pombal, quero cumprimentá-lo por estt!_ feliz e
Governo do Marquês de Pombal.
oportuno pronunciamento.
Importa realçur, enfim, o empenho de Pombal em assegurar a integridaw
- de do território nacional brasileiro, considerando, em 1751, danosas as entraO SR. GABRIEL HERMES- Muito grato a
Ex•, ffie_~ ~arO~~-in-iSo,
da~ de holandeses pelo Rio Tacut_u_, formador do Rio Negro, e criando novos
nobre Senador Jorge Kalumc.
- -- -- - povoados pura impedir essas entradas.
Sr. Presidente, vale a pena acentuar, mesmo em síntese, porque esta pas~
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Comemorawse,_ no próximo dia 8 de maio, o 29 Centenário de falecimento
sagem da administração do Marquês de Pombal e a do seu irm~o_, o Capit_ãoGeneral Francisco Xavier de Mendonça Furtado, marcaram, Sr. Presidente,
do Marquí":s do Pombal.
a posse definitiva do Brasil a esta vasta Região Ainazónica, e marcararii de
Dos dirigentes do Conselho da Comunida<,ie LusowBrasileira do Parâ a
maneira tão grandiosa quunto grande é a terr·, que hoje ~ noss~.
que estou ligado por laços de grande amizade e admiração, recebi carta, em
Sr. Presidente,_ podemos visualizar a importância das realizações qUando
que solicita fo.sse por mfm ·destacada, ainda que brevemente, a profícua admi~
visitumos nosso País em nossas inúmeras viagens. E lembramos de como ficáw
ni.strução daquele grande !!Stadista.
vamos comovidos. cada vez que parávamos em frente a um dos monumentos
Desejando contribuir para uma mais condigna comemoração da data da
de defesa do Brasil, desta époc-a grandiosa, deste período pombalino.
nlorte dt::ste grande estadista, "cuja administração está hoje consagrada nos
Lembramos a Fortaleza de Macapc.í, I:.i no extremo cem a Gui<J.t?~ Fr<l:n~es?-~
fastO.'> _Je nossa_ História, desejo, Senhor Presidente e, Senhores Senadores,
marcando a ponta de fixaÇão--dO -nosso território. U longe-v!süaiTIOs,
que a este meu discurso seja apens<.1do o discurso pronunciado a 8 de maio de
vez e ali chegamos utendendo a um convite deste extraordinário br?~Hei~o
1882, no Centenúrio do Marquês de Pombal, no Imperial Teatro Pedro II.
que foi Assis Chat6.tubríand, o Forte Príncipe da Beira onde se e~gueram
Concluo cong:ratulandowme com a Embaixada de Portugal e com a Cow
corno pilares mestres da rede de fortificações criada pelo Gabinete de Pomw
)U_unidadt:: Luso_wBrasilcira do Parú e do Brasil. {lt.fuito bem.' Palmas.)
bul, red_e _que, no dizer do _eminente histo-ríilàO~ MarcoS Car_ri~irÕ de Men~_
dança, "tinha de permeio os fortes de São Joaquim, São José de 1'1ar?-bít_aw
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GABRIEL HERnas, SUo Gabriel d<.~ C~idloeira, Tabatinga e Bragança, depois do que, e_só enMES EM SEU DISCURSO.'
tão, todas as terras situadas ao norte do rio Amazonas, passar~.m-d~ terra d_ec
Rui Barbosa
ninguêm- a serem terras verdadeiramente luso-brasildras.';- - -A transferência da cu pita! de São Luís do Maranhão para Bel~m do Paw
OMARQIJE:S DE POMBAL
rá. a pür daquela cadeia de fortificações na re_gião, marca outro í.mPorhlnte
Discurso pronunciado a 8 de maio de /882 por parte do Clube de
fato da administração pombaliQa.
- Regatas Guanizbarense, no Centenário do Marquês de Pombal, no lmAli se fixando, fíXavuwse também a defesa de toda a R.egjão -Amazôni_ç_a,
___ -perial Teatro Pedro II. A /{lo edição "edição especial", é datada de
fechava-se a invasão dos adversários normais de Portugal, naquela época; os
1882, tip. de G. Leuzinger & Filhos, com o título Centendrio do Marw
franceses. os holandeses, os Lngleses, para que não pudessem se fixar na terra
quês de Pombal.
brasileira.
Eaição autorizada pelo Ministério da Educação e Saúde
Cube salicntUr air1da- que nqucla trarlsfÚênc_ia se Cfeti~_ou Por .Íer s~ _ci~-d~
CENfENXR.Iõ óiYMARQUES DE POMBAL
a abertura do caminho do Mato Grosso por via fluvíal, âlravés d9s. rioS Ama~··
zonas, Madeira e Guapo"ré, por haver sido fundada a antiga Vila Bela,_e, ãinw
Minhas Senhoras,
da, por se ter criado, para maior segurança dessa importante região, a Capi!a_~_
Meus Senhores,
nia de São José do Rio Negro.
- -Todas as notas da elegia das aflições humanas soluçam no quadro de suPesquisando, como o fez Oliveira Lima durante muitos anos, os interesprema angústia, -que,- mim dia inolvidável, apavorou, hâ cento e vinte sete
santes documentos sobre o Brasil no Museu Britânico, onde teVe-opoftuliid3~
anqs, essa gloriesª extrema européia dos LusíadaS.
de de compulsur os códices da vasta correspondência mantida pOr Pomb~l_
Onde a terra se acaba, e o mar começa. (i)
com seu irmão, é pcscjuisando ess~ d()cumentos, quepÕderer:nOS aq~iÚü~a-r o
Esse largo sorriso, azul como a onda jônia, da Europa ao Oceano, deslivalor da obra deste insigne estadista e a imp-ortância da história amaZ:Õn(cá,
zado em curvas graciosas à foz sussurrante do Tejo, anegra-se e contrai·se
no século XVIII.
numa eXpressão de inenarrável desesperO. Era a manhã de Todos os Santos,
De fato, foi nesta região, durante o Brasil-Colôniâ, que graves i)~()b-ie~ -em- 1755. Uma convulsão atroz agita a soberba cidade em violentas contormas surgimm pura a administração pombalina. Foi nela que nasceram as
sões. O solo deslocaw_se, gemendo, nos espasmos de um fenômeno assombrograndes Companhias Gerais de Comércio, crfiidas diretriinente pelo Gabinete
so, cujo círculo de oscilações estende-se de Dantzig a Marrocos, da Inglaterra
de Pombal. É estudando este período rico de nossa História, que podemos
_a Madrid, enturgesce as caldas de Poplitz na Boêmia, turva, na Escócia, asáaveriguar melhor, o que foi ria Am<izônia e para- a Amazônia feitO pelo mes~
guas do lago Lhomond, revolve o Mediterrâneo, nas costas da Berbéria, enmo Gabinete e pelos seus representados autorizados, e, só assim, pod~mos vi-::
capela as meigas enseadas da Madeira, e, transpondo, numa repercussão esw
sualizar-, historicamente, a tentativa de realização do sonho longamente acapantosa, o Atlântico, vem, do outro lado, ecoar nas Antilhas o ulular longínw
lentado pelo Rei D. José e por Pombal, de fundar em plagas brasileiras o
qu_o da catástrofe.
Grande Império Português da América.
Dir-sewia que "essas trombeta de horrendas maldições", em que fala ShaNUo podíamos, porém, nestas breves palavras que proferimos neste mow
kespeare, estrugindo das colinas desvairadas do glorioso rio do Gama, conmente sobre a atuaçiío de Pombal em nosso País, deixar de nos referir à polívoca os dois continentes ao sagrado horror do inaudito cataclismo.
tica pombalinu na chumada questão dos jesuítas, onde acabou Pombal por
impor a autoridude constituída, que tinha que ser, e que passou, efetivamen:
te, a ser, respeitada e obedecida.
(I) Camões- Lw. /II- xx.
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A cabeça da grande Lusitânia vacila, como se a embriaguez do misticismo devoto a sacudisse no delírio de uma visão_ de Apocalipse. As abóbadas
dos templos confundem sob as mesmas ruínas as imagens e os crentes, a hóstia e os levitas, o sangue dos fiéis e o da vítima incruerita; as ruas sulcam-se
em abismos; os palâcios desabam trovejando; a casaria, esboroando-se nu_ma
sucessão infinita de fragores indizíveis, desaparece na voragem, na confusão e
no incêndio, que açoita com as asas rutilantes as trevas desse círculo dantesco.
De um lado, as chamas parecem destinadas a fundir a antiga capital do
Ocidente, como ó_ fogo macedônio amalgamara outrora num metal únicO o
oiro, a ·prata e o bronze das estâtuas de Corinto; do o_utro, quinze metros ·acima das mais altas marés, a enchente, instantânea, minaz, caófica,-infernal,
abisma navios e navioS ·em repentiti.os sorvedoiros, engole em cada assalto milhares e milhares de homens.
Quatro vezes a alucinada vaga humana desaparece entre a vaga marinha
c a vaga terrestre, que nalguns minutos devoram doze mil almas; enquanto a
viuvez, a orfandade, a miséria, e o_ crime se levantam por entre os esqueletos
hirtos das casas aluídas; enquanto o infortúnio universal liberta os forçados e
os escravos, criaturas e vítimas de uma ordem social gangrenada até ao. coração; enquanto o assassínio, a prostituição e o roubo laceram as entranhas e
disputam os restos da cidade violada e delirante. No meio desse conflito gigantesco de todos os elementos e de todos os terrores; entre essa luta de todas
as tempestades da natureza com todas as desgraças do destino humano; sob·
um céu que atormenta forrado do chumbo_ das suas nuvens contra as lágrimas
da terra;· quando o dia foge, e o chão falta debaixo dos pés; quando a opulência desaparece, esmigalhada, enlameada, calcinada pelas fendas do solo;
quando. a razão se apaga em todos os espíritos; quando a loucura do medo
· enche o vazio d_eixado pela inteligência ausente, - de sobre essa imensa superfície devastada uma individualidade se levanta, exprimindo a luz, a calma,
a força, a soberania da consciência do homem, ereta, augusta, salvadora. Tal
imperturba'velmente imóvel, através da noite, sobre a cratera acesa do Hecla
solitário, quando a lava entornada queima de redor os campos, e destrói ao
longe os últimos vestígioS da vida, a incomensurável coluna de fogo que se
alonga para os céus, indiferente aos mais ríspidos ventos, enquanto o bramido formidável do fenômeno subterrâneo parece ameaçar a subversão do
mundo.
Durante meses trepida ainda o chão; mas ao marquês de Pombal o ânimo não titubeia nunca. O povo, a nobreza, a corte refugiam-se nos subúrbios;
desamparam os lares; acampam em barracas; porque cada rua é' uma vala,
cada vivenda um sepulcro hiante, cada teto a loisa iminen_te de_ um túmulo.
Mas a sege do ministro de ferro, seu domicílio, sua tenda, sua secretaria durante a semana terrível, só não está onde não esteja o perigO; o-rei, eín desalento, escreve a sua irmã, a rainha de Espanha: ••Eis onde me paro, monarca
sem capital, sem súditos, sem vestidos." (2)
Mas o inalterável secretário, colosso impassível da justiça e da reparação
entre as ruínas, promete a si mesmo; entre a devastação geral, multiplicar-lhe
a riqueza perdida, restituir-lhe a nação alienada por opressões corruptoras,
reintegrar-lhe a autoridade de um cetra que D. João III abdicara nas mãos de
uma influência ominosa. A fábula grega representava arfantes debaixo das
raízes do Etna, sob o granito das montanhas incendiadas, os filhos enormes
do céu e da terra, acometedores d_o deus dos deuses: dir-se-ia que, para primeiro operârio na debelação dos numes falsos do novo paganismo, o terremoto viera desentranhar do seio_rnisterioso do planeta o braço de uma dessas
potências fulminadas pela usurpação antiga, a alma de um titã.
A conflagração evoca, e revela magicamente o herói. Nada lhe escapa à
mão-de aço, à previdência oniparente, ao· gênio-que reviveu Lisboa, cuja reconstrução parecia impossível ao embaixador francês. Centenas de decretos,
em poucos dias, lhe borbotam da mente. Sepulta os mortos; acode aos feridos; leva o conforto aos agonizantes; improvisa hospitais; alberga os desabrigados; concentra, e prepara para a repressão as forças militares; congrega· e
divide em distritos os magisfrados; pune os perversos com a severidade inexorãvel imposta pela ocasião; impede a deserção da cidade pelo povo; dá pão
aos famintos; veda os monopólios; obriga ao trabalho os ociosos; atalha a
saída aos víveres; cria celeiros; recolhe as preciosidades dispersas; evita a infecção pestilenta; defende o literal contra os piratas argelinos; reíni.planta a
confiança nos ânimos espavoridos. Daquele mundo, que figurava desabar,
aquele homem, aquela personalidade só, foi o eixo, a Torça equilibrante; sua
razão e sua energia eram os pólos da nova ordem, que .se ia alevantar sobre as
ruínas. Fossem quais fossem, depois, os seus erros, ainda quãndo a sUa glória
se resumisse nessa pâgina, os milagres operados ao seu aceno naquela crise, as
calamidades incomparãveis que pi'eveniu, o- aniqUilamento que obstou, o
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oceano de lágrimas que soube enXUgarOastariam pà:ra lhes inscrever indelevelmente o nome entre os imperecíveis benfeitores do gênero humano.
Mas esse espetãculo, grandioso efltre os mais trern:ertdos da história, "foi
apenas um lampejar na longa fulguração daquela vida. E é essa ima:gerri vasta
como um século que eu deveria fixa:r hoje no momento de um discurso! Coirio
se _a palavra dispusesá.e de um raio do sol, para debuxar numa lâmina de alguns centímetros e imensidade do horizonte.
Essa existência, pois, não vos Venho _eu recontar, nem narrar a obra estupenda do gigante. Nessa longa serrania de alcantis vertiginoSoS -e profundos
algare.S, procuraremoS apenas, com G pensamento, de cimo em cimO, conjetlirar, daquelas eminências, o alcance da cintilação side!al, que as coroa, e perguntar às grutas dos seus flancos o segredo das sombras adormecidas nos refolhos do fraguedo.
Pombal não é um homem: é uma idade, uma antecipação do futuro, bem
que não incólume da eiva inevitãvel"do seu tempo. Daí a multiplicidade espantosa de faces, em que se desenha o seu caráter.
Uma espécie de lenda envolve as apartadas origens da sua ascendêncía.
A erudição, que não me cabe apreciar, desafeiçoada, ou entusiâstica, ora a liga, no Oriente, à descendência dos príncipes herotiianos da Judéia, ora a vem
entroncar em nossas florestas, entre os chefes da raça dominadora dos tabaiaras. Não ê, porém, nossa missão explorar as fontes obscuras da torrente.
Que foi neto -de um juiz _é certo, e filho de um capitão de cavalaria. ComO
que do magistrado herdou a rigidez tranqUila, a imPassibilidade nas durezas
·-.9a repressão; do soldado, a bravura, ora calma, ora impetuosa, conforme a
Conjuntura lhe punha à pfova a paciência; ou o arrojo. Falam dele os contemporâneos como de um dos mais belos homens da sua época: porte avantajado; robustez excepcional; inteligência descortinadora; na memóriã -portentO;
o império ria fronte, nO gesto, na estatura; altivo e ameno; insinuante e ãudaz;
irritável e capaz de ternura; reunindo a resignação à atividade, a madureza ao
ímpeto, a sensibilidade à aspereza, a disSimulação ao arrebatamento; possuído, avassalado pela sua idéia, uma idéi3 superior sempre, e servindo-a inflexi_~
velmente, ora pela força dos golpes de- Estado, ora peta preparação de laboriosas medidas administrativas, ora pelas tortuosidades subterrâneas da diplomacia.
Diplomata foi, que não Cedeu talvez a nenhum da sua época. Sefe anos,
de 1738 a 1745, répresentou a coroa de Portugal perante Jorge II. Hábil e feliz
nas suas negociações, pôde aCompanhar de perto uma- das fases mais vivas da
história da Inglaterra. A mediocridade dos sucessores de Guilherme III e os
talentos _extraordinárijos da geração de estadistas que se lhe seguira, acabaram de implantar naquele país o governo de partido, indistínto ainda sob o
reinado de Ana, separando o ministéfio do conSelho privado e a política da
prerrogativa, acentuando a organização do regímen de gabinete, abrindo a
era do constitucionalismo parlamentar, entregando o poder à responsabilidade ministerial. Assistiu alí o plenipotenciãrio de-D. João V às memoráveis lutas parlamentares de Walpole, à ebuliçãO guerreira contra a Espanha, à queda do vigoroso ministro, em 1742, perante a maioria dos comuns, ao advento
do ministério Carteret, à ascensão do duque de Newcastle, a essas batalhas,
enfim, pela administração do Estado, pelejadas na tribuna e decididas nas assembléias eletivas do povo. Afirmam que foi impermeável a esse ambiente. A
mim me parece antes havê-lo dominado a convicção de que aquele ar não enContrãr1a éin sUa pátria pulmões preparados para ã combustão do oxigénio
respirado nas margens do Tâmisa por uma· na:ção onde o protestantismo e as
instituições locais alimentarám as fortes qualidades da independência popular. A meu ver, é mais que duVidosa a utilidade de que o "'grande marquês" se
tivesse_deixado saturar dos elementos da atmosfera constitucional. Impregnado pelo espirita das formas inglesas, cujo idiomá nunca aprendeu, a sua energia ter-se-ia provavelmente debilitado para o embate contra os grosseiros
vícios da reação que apodrecia a nacionalidade lusitana. Um espírito educado
nas tradições da Magna Carta e do Bill dos Direitos.seria exótiCO e estéril antea invencível ignorância de uma_ aristocracia corrompida, a inconsciência de
um povo imbecilizado pela crendeirice, a altaneria de um clero todopoderoso,
a fraqueza de uma dinastia decadente. (3) O Portugal servil das especulações
britânicas, o Portugal monástico, dissoluto e sangrento de Odivelas, da InquisiçãO e -dos Jesuítas estava demandando aquele homem assim: a revolução,
por assim dizer, encarnada, com os seus ângulos violentos e as suas grandezas
deslu[I1brantes.
É singular que uma índole talhada para esse papel fosse capaz dos dotes_
que descobriu a sua missãO ã corte brilhante de Maria Teresa. Na espinhosa
mediação diplomãtica em que representou o soberano português entre a cúria
romana e a imperatriz-rainha, coube-lhe a palma de resolver a dificuldade
com aplauso de ambas as partes desavindas, redigindo as bases do tratado de
(3) t dígno de estudo o quadro de herança psicológica e fisiológica na casa de Bourgogne e sua
antiga degenerescência desde Sancho I, exposto no livro do Dr, Paul ~acoby: Etudes surta sélectton

(2) Lord Mahon: History o/ E;gland. ti"auchnitz ed,) Vol. IV, pág. 63,

dans ses rapports al·ec L'héiedité chá l'homme (Paris, 1881), pãgs. 372·380.
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12 de março entre Roma e Viena. Novos louros o deviam coroar, pouco depois, na questão suscitada pela hospitalidade de Benedito XIV contra o eleitor de Mogúncia. A resistência da Santa-Sé desarmou-se ao influxo moderador do estadista, que por tão profundos golpes no Vaticano se havia de assinalar mais tarde, mas cuja passagem pelos negócios internacionais da ~reja
com os países alemães deixou por toda a parte uma tradição de doçura, de paciência, de benignidade e de paz.
Eis o homem que assumia a pasta de estrangeiros e da guerra, em 2 de
agosto de 1750, quarenta e oito horas depois de extinta a triste existênCia de
D. João V. Bem pouco tempo lhe foi preciso para, sem ·que recebesse, nein requestasse, nunca o título de primeiro-ritinistro, dominar o soberano, absorver
em si a política, e personificar o Estado.
Espessa obscuridade toldava todas as perspectivas do governo. O absolutismo, disciplinado no confessionãrio, Safara a nação até os ossos. Uma
acanhada e odiosa minoria, representada pela coroa, pór uma fidalguia depravada, por um clero corroído de vicios. ignóbeis, devorava quase de toda
em toda a substância do pais. Numa população de pouco mais de dois milhões de indivíduos, cerca de duzentos mil, a dêcima parte, consistiam em
monjes, monjas e padres. O escândalo de uma devoção, que não era senão o
manto da mais abjeta imoralidade na justiça, na administração, na fam_ília, na
igreja, depauperava no corpo e na alma a pãtria de tantos assombros históricos, essa descendência de heróis que honrariam a grande idade dtfGrécia. O
beatériO era a maior das artes e quase a única preocupação sociaL As procissões, as romarias, as feslã.s religiosas sobrecarregavam a míserãvel multidão
proletária com o imposto da ociosidade forçada. O duque de Châtelet ouviu a
um pobre mesteiral carregado de família esta dolorosa exclamação: uarande
Deusl Oito dias santos em quinze dias! Serã possível que esta seja a vossa
vontade?"(,.) Uma terça parte de Portugal era propriedade da sotaina; as outras duas pertenciam a um tfono quase mendicante sob a sua apulência e a
uma aristocaracia endividada e envílecida. O oiro do Brasil iludia o governo
ignaro da metrópole com a mais falsa das miragens da riqueza, enquanto a escravaria levava aos costumes nacionais esse Contacto de poluição inevítãvd,
com que os oprimidos, por uma fatalidade superior, se vingam da opressão.
Da agricultura existia- apenas o mais boçal dos rudimentos. A indústria eia
nula. O comércio estava monopolizado pela Inglaterra, que lhe impunha os
seus tecidos, sob as clâu&Wlas calamitosas do tratado de Methuen; que lhe fazia, em troco de uma ridícula compensação, o favor de consumir os seus vinhos; que espremia sob o peso das comissões e do câmbio os lavradores portugueses; que absorvia a produção das colônias. Em 1754 teve o rei que contrair um empréstimo de quatrocentos mil_ cruzados, para ocorrer às necessidades de sua casa. A polícia reduzia-se a uma fautora de crimes, a um elemento
de desordem; a nobreza contava nas suas fileiras os arruaceíros mais célebres
e os mais temidos malfeitores do reino. As perseguiçõeS tinham proscrito a
raça inteligente e industriosa dos filhos de Sião, que foram levar a prosperidade a outras regiões. A soberania do ~tado sumira-se a t_al ponto na sua baixa
condição de feudatário às exploraçõ,eS de Roma, que o sucessor de D. João V,
desse autômato do clero, em cujos dias se consumiram mais de oitenta mil
libras de um tesouro exausto na estulta instituição da Patriarcal, careceu de
declarar por um decreto a sua prerrogativa de ed_ificar templos no território
do seu pais sem o praz-me da tiara.
Que gênio poderia pôr limites a essa decomposição senil, lixar nesse corpo os últimos resquícios de Vida, restituir ao pOder a sua autoridade, à nação
a sua energia? A têmpera de Pombal não era das que hesitam.
A sujeição mercantil e sacerdotal de sua pátria captou.:ihe -absOrventemente todas as faculdades. Essa s_uperestrutura parasitária do clericalismo
com os seus oitoce_ntos estabelecimentos religiosOs ntim pafS-lncU.lto e despovoado, essa concentração exclusivista de todos os interesses comerciais- nas
mãos de um povo ambicioso e assimilador, como a Inglaterra, imprimiram
desde o começo às idéias do estadista _a direção radical que caracteriza o seu
gêriio.
Precursor do século XIX em tantas das suas aspirações preponderantes,
a sua administração económica infelizmente gira de ordinãrio nos erros de
seus contemporâneos. No propósito de reagir contra os ingleses, senhores absolutos de todo o comércio português, intermediários em todas as suas transações, contra .esses invasores, .. que vinham atê dentro de Lisboa roubar-lhe
o comércio do Brasil", contra esses armadores insaciáveis~ cujas frotas cruzavam o oceano carregadas da opulenta produção do outro continente, contra
essa indústria que- vestia Portugal, contra esse gabinete de Londres, ante
quem o de Lisboa .. não tinha voz deliberativa", contra esses banqueiros, para
cujas arcas se escoava o oiro brasileiro, e, no intento, por outra parte, de extinguir a tirania exercida--nas cOlónias americanas pelo rdusirial\srito jesufiié:o;
entregou-se rasgadamente a uma política protetora em vastas proporçÕes;

proibiu a exportação do numerârio; demarcou limites e condições ã Vinicultura; organizou largas companhias, como a do Alto Doiro, a do Maranhão e
Grão-Pa~á, a de Pernambuco e Paraíba; subordinou a um privilégio o comércio tom o Oriente; favoreceu estabelecimentos fabris, criados ou subsidiados
pelo erãrio nacíonal;-írilPOs rilerc-âdos públicos à venda dos cereàis. Sem dúvida os frutos dessas reformas não coi-responderam à energia despendida, conquanto não fossem de todo infecundas. Sem· dúvida essas medidas parece
obedecerem a um preconceito; a confiança no protecionismo. Esse preconcei~
to, porém, era tanto mais natural. quanto imbuiu, por assim dizer, todo o século passado, e ainda, em grande parte, o século atual. Estadistas como Sully,
Colbert, Necker, Bonaparte ressentiram-se profundamente dessa falsa concepção. Locke ainda acreditava na teoria da balança -comercial. Quase todos
os governos europeus tinham vedado saída aos metais preciosos. Dos contemporâneos que mais odiaram, e dos que mais admiraram o grande ministro, libelistas e apologistas aderiram igualmente ao édito proibitório de Pombal. Falam em Quesnay, em Turgot, em Adam Smith! Mas os principaiS atos
p'rotecióhiStas-do ministro português se decretaram entre 1752 e 1756. Ora, só
em 1756 saíram, pela primeira vei, a lume, na Enciclopédia, as doutrinas eco·
nômiCas de Quesnay. Ás verdades ensinadas por Turgot acerca de liberdade
de circulação dos cereais não passam pelo critério da experiência, senão com
á sua intendência de Limoges em 1761 e o seu ministério em 1774, no meio de
resistênciã-s VigofõSàs; e tãnto iião estavam acteditadas, ainda após essa prova, que a ignorância de seu tempo lhe atribuiu a penúria de 1775. Quanto a
Adam Smith, só em 1776 se deu a prelo o seu livro Da riqueza das nações. Os
monopólios e as proíbições de Pombal, pois, longe de se filiarem a ilusões já
anacrónicas nessa quadra, eram apenas a germinaÇão natural das sementes
que a política européia esparzia quase põr toda a parte. o·uespírito p-rotetivo" florescia a pleno. O Estado e a igi'eja eXei'ciarri a alta tutela sobre as relações individuais. Daí para- cá é que a ciênda· entroU a víbrar-lhe os primeiros golpes. E quem não conhece a tenacidade, ainda hoje, da escola proibitiva? Há quarenta anos, quandoi muitos, estadistas como lorde Melbourne, então chefe do gabinete, a sir James Graham não qualificaram os princípios,
que pouco depois triunfai'ãm, da escola de Manchester como a maior das demências jâ sonhadas pelo homem?"Não vaticinaram que eles arruinariam o
pã.ís, extinguiriam a agriCUltura, derruiriam aS instituiÇÕeS: religiosas e civis,
fariam retroceder a civilização britânica às suas Qrigens primitivas? (~) Pois
não estamos- presenciando o espetáculo do protecionismo entronizado nos
Estados Unidos, a despeito da sua ação retardatária no progresso econômico
do país, exemplificada ali melhor do que em parte nenhuma? (6) Pois não será
fato co:ç.rente em nossos próprios dias a contribuição com que têm cooperado
para o protecionismo, nas colônias inglesas, o juízo, emitido por homens da
altura de Mill, de que a imposição de direitos protetores, como instrumento
auxiliar a novâ.s indústrias num país novo, constitui um expediente temporariamente justificável?(') Mas, senhores, todos esses desvios contra as leis naturais São emanações, rnais distanciadas, mas não menos genuínas, da erronia
que inspirou ao grande chanceler de D. José essas providências coercitivaS.
Excessiva severidade é, pois, o argUí-lo por aí de falta de critério científico, (8) Tam pouco Será lícito acusar de absolutas as Suas opiniões. Tanto o
não eram, que-não estendeu a idêia das companhias privilegiadas às regiões
coloniais, como a Bahla e o Rio de Janeiro, onde o comêrcio prosperava.
Chegou, atê, a entrever a liberdade econômica. Não pôs dúvida em reconhecer que .. na liberdade está a alma do comércio." (9) Aplicou-a mesmo, sem
restrições, ao trato mercante entre Goa e Moçambique. Reduziu e simplificou
·as taxas sobre o fumo e o açúcar, em 1751. Enfim, pelos alvarás de lO a 27 de
setembro de 1875 -estabeleceu a liberdade de comércio e navegação com as
possessões insulares e continentais de Portugal no Atlântico. Contradições ê
claro._ Mas, bem-vindas contradições!_ Ç<:mtradiç?es que demonstram não ser
o seu espírito alheio, nos assuntos econôn1.iCos, à orientação liberal. E quem
não- sabe que de incongruências dessas não se escoimam os mais eminentes
fundadores da ciêriCia? Pois esse mesmo Adam Smith, o patriarca da liberdade comercial, não defendeu contraditoriamente as Leis de Navegação, repudiadas pela Inglaterra dois anos depois e sob o mesmo impulso da revogação
das leis cereais? Não as fevendeu estribado em razões de conveniência nacional, quando a história desde a nascença dessas instituições proibitivas mostrava as suas desvantagens estrondosas? E, se·ainda na esfera da alta especulação científica, os espíritOs mais adiantados não escapam às seduções retrógradas, como estranhar que cedesse ao pensamento dessas excessões opressivas o atleta de gênio, em recontros ftii'iosos; ·erili'e os Vícios de uma nacionali(5} Henry Ashworth: Cobden and lhe L~u.e, pág. 42.
(6) James E. Thorold Rober: Cobden and modem politicai opinion. Lond., [873, pág. 40.
(7) Henry Fawcett: Frec trade and protection, London, 1879, chap: I.
(8)_T~óf1Lo

(4) Voyage du d-Devam duc de Chátelet en Portugal. A Paris, 1793, Tom. 1, pãg. 53.
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I}raga: Questões de Literatura e Arte Portuguesa, pág. 328.

(9) Alvará de 3 de maio de 1757.
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dade sem seiva, procurando com sobrewhurnano esforço pontos de apoio no
terreno lodacento de uma época incapaz de compreendêMlo?
Tenho pressa, senhores, em chegar aos fatos culminantes desta vida, cuja
grandeza não coube no seu século. Não me deterei, pois, nas suas reformas
fiscais, oride assentou a mão, exterminando de uma vez a praga assoladora
dos vinte e dois mil coletores, que sugavam a fazenda; reduzindo.a um e meio
por cento as despesas de arrecadação; guerreando as sinecuras, e estabelecendo a contabilidade regular do Estado. Tão pouco vos ocuparei com a organização do exército e da marinha, devida à onímoda capacidade do seu gênio e
à onipotente têmpera da sua vontade. Dias a-ntes d.o passamento de D. João
V, os corsãrios argelinos vinham ·ainda aferrar às costas portuguesas, ao alcance dos seus fortes silenciosos. O -povo que, durante dois_ séculos, arrastara
pela imensidade dos mares o man_tQ de uma esplêndida soberania, não tinha
nem canhões para defender a honra do seu litoral, nem construtores para os
seus navios, nem transportes para os produtos das suas colônias, nem esquadra capaz de sustentar no mínimo enco_n_tro_a dignidade do_ seu glorioso pavilhão. Mais ou menos análoga era a condição das forças de terra. Dentro em
poucos anos o talento _regenerador elo possante estadista mudara a face das
cousas: a artilharia, o recrutamento, o exército, a armada, as fortificações, os
arsenais, na Europa, na África, no Brasil sentiram por toda a parte a mão do
prodigioso ditador, cujo tírio na percepção das necessidades militares
conquistou-lhe a admiração de técnicos provectos e célebres çomo o conde de
Schaumburg-Lippe; cuja intuição de governo, nas especialidades mais inacessíveiS, o habilitou a escrever e legislar sobre as coisas da I_ndia, onde nunca
esteve, como se a conhecesse pelo mais profundo estudo local da sua natureza, das suas instituições, do seu· povo.
Da sua energia nos certames internacionais, quando a diplomacia deixava o campo às armas, também não direi. Sua ousadia, sua plácida intrepidez,
seu desembaraço entre os perigos, a incitaÇão crescente do seu de_nodo na razão direta dos obstãculos, a instantaneidade da sua ação criadora improvisando em meses, na guerra de 1762 contra o Pacto de Família, num país talado, miserãvel e ermo, um exército de cinqüenta mil homens maravilham, eletrizam ainda hoje a posteridade. Nem afagos de aliados o cativaram nunca;
nem houve superioridade inimiga, que lhe alterasse o sangue-friO. A suaresposta às exigências humilhantes da aliança franco-espanhola é heróica. o-seu
rompimento com a Espanha em I 776, contra os conselhos _instantes da In_glaterra, é temeráriO Como as inconsiderações do patriotismo e da honra; mas a
resolução tenaz do seu propósíto ne"sse extremo encobre_o segredo de um cálculo perdido no naufrágio que truncou aquela vida. O que ê certo é que mediu sempre o pundonor de sua terra pela altiVez da sua fronte. Durante o seu __
reinado trintenário, o mundo é testemunha de
Que a pátria que de um fraco fio pende.
Sobre seus duros ombros a sustenta. (1°)
Em suma, porém, esses troféus não pertencem à nossa festa; porque não
interessam a humanidade. Esta é a pátria, a-glorificaçãO, o~ulto que celebramos aqui. A filosofia anunciava, ontem apenas, esta época, erri quase plena
realid~dejá hoje: a do reconhe_cimento religioSo-do gênero humano para c_om
os benfeitores da civilização. Eis o que confere direito à esse imortal de encher
este recinto, e possuir agora aqui tOdas as almas. Na epopEia da sua campanha contra o jesuitismo, contra as desigualdades de casta, na enorme galería
das suas reformas sociais está a síntese do seu gênio, a expressão histórica do
seu nome, a fórmula radiante da sua contribuição para o progresso.
A Companhiti"dC Santo Inácio envolvera Portugal numa atmosfera tumular. Em condições mais propícias que noutro qualquer ponto da Europa se
exercera ali o seu processo de cadaverizar a criatura humana. O "curto juízo"
de D. João III entregara-lhe o reino em 1540. Três anos bastaram para que a
formidável potestade negra alastrasse toda a superfície do país; vinte e cinco,
para que os seus colégios cobrissem até aos confins o território nacional. O
en~!no oficial caiu-lhe todo nas mãos: deu-se-lhe, em 1555, o Colégio das Artes, porta inevitãvel para as faculdades jurídicas e canônicas, e, em 1559, o
Colégio de Évora, transformado em universidade; concedeu-se aos professos
da Ordem a gratuidade dos graus universitários; equipariltãm-se os títulos
doutorais da religião de Loiola aos de Coimbra; reconheceu-se-lhe o privilégio exclusivo do magistério público; vinculou-se à sua teología a instrução inteira, impondo-se aos estudantes e aos doutorandos o juramento de um dogma seu.
O mundo conhece hoje, felizmente, a política, a fé e a pedagogia de LoioJa. A pedagogia e a fé são para a Ordem de Jesus apenas instri..uhentoS da sua
política, imensa Política, que tende ao governo dos Estados pela posse :;J.bsoluta das almas. A substituição da liberdade pela obediência. da inteligência
pela confiança, da consciência pelo confessionário, da morai pelo probabilis-
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mo, do sentimento religioso pelo pietismo mecânico: tais os grandes traços
dessa concepção inimítãvel, que veio achar na península ibérica um terreno
admiravelmente preparado pelas invasões, pelas guerras religiosas, pelas coM
· moções geológicas, pela pobreza e incultura do espírito popular. A gramática, -a retórica, a escolástica, o casuísmo: eis os elementos dessa ginástica formal, em que os gerais da Ordem ainda hoje confessam, consistii o prograni.ã
das suas escolas, e cujo tremendo pensamento é matar a vida psicológica das
faculdades individuais, ã PefSOOalidade íritima do homem, sob um regímen de
movimentos automáticOs-, C:nviscerados pelo-hábito de uma disciplina enge;.
nhosa e perseverante. Milton deixou resvalar um reflexo celeste sobre a revolta do seu Satã, decaído, fulminado, mas reaspirando à luz pela liberdade. Em
torno, porém, da imagem desta organização, cujO ideal é destronizar do homem os elementos divinos da humanidade, pela asfixia da vontade pessoal,
pela supressão ob-reptícia da verdade e da razão; em torno dessa imagem
tudo é caliginoso-COino a insânia e o cativeii'o. Dir-s_e-ia_Q "exército das tré:~
vas", de que fala a Bíblia.
Para não despertar a investigação filosófica, é preceito, nas suas aulas,
evitar questões acerca da natureza. de Deus. A religião, ·ensinada pela Summa
de Canísio, tem, ainda assiffi, o mais acanhado lugar nas classes. ( 1 1) Em compensação, os exercíciOs devotos ramificam-se-iiifiníta:mente po"r toda a extensão dos seus métodos, como no corpo animal o sistema sangUíneo e o sistema
nervoso.
Essa influência desastrosa predispusera Portugal para a anulação de
1580, e perpetuou depois da revolução emancipadora de 1640 a decadênda
política e social da nação. Os diretores espirituais tomaram conta facilmente·
dos reis e dos príncipes, Simão Rodrigues, o companheiro de Francisco Xavier, foi logo, em 154_3, o pi"eceptôr-do príncipe herdeiro, e a rainha submeteuse à direção de um jesuíta. Ao beato e incapaz D. João III sucedeu D. João
IV, criatura da Companhia. Em D. João V, o antecessor de D. José, tinham
subido ao trono a indolência, a superstição e a sensualidade. Essa atmosfera
de mundanidade e santimônia casava singularmente bem com a índole do jesuitismo, sua orígein. Tendo invadido noutros países o movimento científico,
que timbravam em senhorear, os padres da Companhia, em Portugal,
distinguiam-se por essa ignorãilcia que pasmara, na Espanha, o duque de
Saint-Simon. Ali pode-se dizer, como da nação vizinha, "quanto mais aprendia um homem, menos sabia". ( 1") Pos bem: essa perversão organizada e beatificada nacionalizara-se no país, absorvera-o, quebrando a virilidade popular, transformando num fantasma de vícios-e andrajos a aristocracia, vilipendiando o trono, infamando os altares.
Portugal descera a um simples logradouro da família de Loiola. Era,
como jã disse alguém, "cousa da Companhia". ( 0 ) Imaginai agora, no seio de
um povo amolgado, havia doii s-éculos, a essa pupilagem, a posição do grande ministro, deliberado, frio, indômito no seu plano, como um píncaro alpes~
tre, inabalável entre as tempestades desencadeadas, a fitar ao longe as primeiras claridades de um dia distarite; cCu'lcebendo, iniciando, consumando a empresa de varrer da face da civilização essa força vitoi'íosa; habituada a arcar,
ora com o trono dos césares, Ora-Com -o dos papas, essa milícia da usurpação
teocrática, que o mundo vira preconizar, no concílio tridentino, a infabilidade -pontifícia-, e aliar-se indiferentemente contra o pontificado, as liberdades
galicanas, personificadas em Luís XIV.
Decerto, urri movimento de fermentaÇão antiteológíca percorria a sociedade européia durante (j" sêculo XVIII; e Pombal recebera a impressão dessa
corrente. Nem esse fenômeno ainda começara a abalar a raiz das superstições
religiosas na massa popular. Assim, enquanto na ESpanha se escreviam panfletos atribuindo o terremoto de 1755 à aliança de Portugal com a herege Inglaterra, em Londres se proibiam aS mascaradas, pelo receio de que as profanidades carnavalescas acarretassem à Inglaterra a mesma calamidade que enlutara Portugal. ( 14 ) Contudo, os primeiro-s Slrüàmas da deslocação revolucionáiia jã eram ~ensíVeis. Mas Portugal estava fora da linha isotérmica dessa revoluç3.o. No meio, pOis; de- Uffiã nacionalidade que nem a suspeitava, é qtie o
grande estadista ousou alçar o governo à altitude do seu atrevíamento, para
dar à história o espetáculo desse duelo estranhO de um homem, de uma convicção, de uma vontade, contra uma legião que tinha por trincheiras a_ conivência inerte do povo, educado num regímen de domesticidade monacal.
Começou por demitir- a Companhia, em 1757, do confessionário, e
defender-lhe ingresso nos paços rea-is; medida a que só dez anos mais tarde se
afoitava, na Áustria,- a imperatriz-rainha. A esse raio seguiu-se o clarão de
uma nova ameaça,__e, logo depois, outra centelha fulminante. Em 1758, graças
(11) Huener: Les jêsuires. Trad. par Alf. Marchand. Paris, 1875. Vol. I, pâg. 152,
(12) "The more a man was taught, the less he would know." Buckle: History ofCivilis"arion in
England. Leipzig, 1865. VoJ. 4, pâg. 94.
(13) Oliveira Martins: História de Portugal. Tom, II, pág. 77.

(10) Camões: Lusladas; VJll, XXVIII.
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(14) Lord Mah.on: ·HistÕry of Engla;w. Vol, IV. Pág. 64.
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à tenacidade inquebrantãvel de Pombal, um breve de Benedito XIV nomeava
o cardeal Saldanha visitador e reformador da Ordem nos.domin_iQS: portugl!eses, e, dois meses após, um edital do patriarca de Lisboa privava os padres da
Sociedade de Jesus do exercido_ de confessar e pregar: Pombal não disfarçava
a:s suas intenções: o desígnio firme de banir do reino_e:s~a conspirªç~o p_erma~
nente contra o país foi comunicado à Santa Sé. Na opinião '"de Sua Majesta~
de, cinqüenta ·anos de guerra com qualquer das maiores potências européias
seriam menos perniciosos à sua autorídade que a presença dos jesuíta_s". (lS)
O seqUestro dos bens da Companhia foi decretado emjaneíro-de 1759. Aos 5
de outubro desse ano estourou a grande detonaç~o da procela, com o ato da
expulsão, seguido, em fevereiro de 1761, pelo confisco das propriedades da
Ordem. Em fins do ano de 1759 não havia um jeSuíta no& territóriJ)s d9xe!nQ.

(")

Sabe-se que só em 1764 a França desfechou esse golpe, e a Espanha em
1767.
Apenas esses dois Estados acabam de imitar o exemplo do governo por~
tuguês, jã o preclaro ministro de D. José os convida a outr_o cometimento cem
vezes mais agigantado: o de arrancarem ao papa a extinção do jesuitisml?·
Essa tentativa, iniciada em 1764 perante a corte francesa, renova~se em I 767
ante os dois reinos. Choiseul recusa, para não anuir senão depois do assentimento de Castela; mas ambos esses governos fogem à ação, e não ·se_ abalançam aos seus riscos, enquanto a obstinação de ClementeXIIfem re__yogar a
bula de deposição do infante de Parma não obriga as três cortes da casa de
Bourbon, em 1768, a exigirem como solução decisiva a medida __ reclamada.
havia quatro anos, pelo estadista português, retardada pelas hesitações dos
gabinetes .de Versailles e Madrid, e cedida, enfim, sob a mais violenta pressão
internacional, por Ganganelli, a quem, tal qual sucedera a Benedito XIV, não
se fez esperar a misteriósã morte dos papas infensos ao jesuitismo. Por esse
triunfo, que a filosofia de hoje reconhece como "o mais capital, a todos os
respeitos, de quantos até então, desde o protestantismo, ocorreram no Oci-:dente" (1 7 ), sete anos lidara o ilustre marquês. Se interesses lntei'naciónais,
pois, venceram a indiferença primitiVa da França e da Espanha, e estreitaram
a final a Santa Sé nas intimações vigorosas da liga hispano~francesa, não é
menos certo que essa coligação achou amadurecido o fruto e_ prestes a cafr. A
Pombal cabe, portanto, a glória da iniciativa, da fé pertinaz, do empenho
contínuo, da intransigência irredUtível. Foi o primeiro homem de Estado que
levantou a mão _contra a prole de Loiola, e desde entã_o_não depôs as armas,
enquanto não viu prostrado o colosso.
Por entre essa irradiação há pontos opacos: o cãrcere da Junqueira, o
suplício de Malagrida, a execução dos Távoras.
Não era dado àquele século de estuante transição chegar aos grandes resultados humanitários sem terríveis descontos de desumanidade~ ba_rbaria._A
flor desse sentimento de inviolabilidade da pessoa humana, que, sob as leis
atenienses, arremessava ao mar a estátua de Teógenes, culpada de esmagar na
queda um inimigo do atleta de Tasos, não resiste ao ímpeto dessas épocas de
revoltas transformações sociais. Os tempOs de hoje haviam de vê-la reviçar;
mas naqueles mesmos que mais contribuíram para esta reumanação da nossa
espécie, bem longe estava então esse sentimento da delicadeza com que atua
na civilização hodierna.
A perpetração de um atentado_ contra a vida de e1-rei, a existência de
uma descomunal conjuração contra o trono, a culpabilidade de uma conspí~
cua fração da nobreza parecem hoje demonstradas por uma série de provas
suficientes_. Ao menos os contemporâneos o creram. O embaixador francês.
por exemplo, era dessa opinião. A cumplicidade dos jesuítas é atestada pelo
juízo de_ Acciajuoli,_ Tepresen!a_nte então da cúria em Lisboa,. (1 8)_ Lon:ge de
mim, porém, não obstante, a intenção de absolver o cadafalso, a fogueira e a
roda. Mas, há cem anos, essas invenções da selvageria ainda não tinham perdido a sua atualidade como instrumentos de governo. Jã a filosofia acendia
contra elas o seu facho. Mas a filosofia pouco mais era entãO que um ponto
luminoso no céu, mormente para esse aquartelamento do fanatismo que se
chamava Portugal.
Essas ferocidades pareceram merecidas ao duque de Châtelet, que viajou
àq~ele país, quando jã o marquês não o governava. (1 9) Ao ministro inglês,
cuja correspOndência as descrevia, nem as execuções de 1757, nem as de 1758
provocaram a mínima palavra de censura. Entretanto, foram atrozes. Mª~
quem desconhece a gravidade excepcionalmente aterradora dos_ cdm~ d~
(15)._ Carta de Pombal ao embaixad~r português em Roma. Dom FniÕcisCO de Almeida. V, -F.
Luís Gomes:. Le marquis de Pombal. Lisbonne, I 869, Pág. 168.
(16) Voyage di

d-de~'ant

due de Chãtelet. Tom. I. Pág, 58.

(17) A. Comte; Coursde philosophie posltl1•e. Ed. de: E. Littrê. Paris, 1879. Tom~ Vl. Pág. 2"82.
(18) John Smith: Memóri{ls do Marqufs de Pombal. Trad. de Fonseca e_ Castro, Li&boa, 1872.
Pág. 134.

(19) Voyage du d-de1•ant due de Chãte/et en Portugal. Tom. i. Pág. 133.
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lesa~maje"stade naqueles tempos? Quem não sabe a comoção produzida ainda
hoje pelas tentativas regicidas7 A tortura é uma abominação bestial. Mas essa
França mesma, de onde Voltaire desfechava as farpas da sua indignação e do
seu desdém contra_ o gove,rno português, vira justíçar, por motivo análogo,
prêeisa:mente ein 1757, na praça-da Greve, a Pedro Damiens, cujo suplício, de
urna crueza incomparãvel, fez recuar de horror o verdugo. O ano de 1766 presencioU a· de La Barre, barbaridade contra a qual a coragem de Voltaire lhe
conquistou a mais imarcescível das palmas. A Prússía, ainda sob o reinado
atual, requintava com os tratos a pena de morte. Nos_ Estados do papa o
suplfcio do cavalete até ao meada do__século XIX, s9b Gregório XVI, funcio~
nava enire os instruiTientos ordin_ários da justiça. (1_0 ) A ch:ima dos quemaderqs~Çstalg_u._ na Espanha, até 1781. (2 1) De todas as influências sociais, o elemento teológico foi o que, nos últimos SéCUlos, mais ·concorreu para destruir
entre os homens o sentimento da santidade da vida humana.
-Eis o meiO qUe encónt_iõu de redor de sl o marquês de_Pombal. Sabe~se
que o antecessor do soberano em cujos dias reinou o grande estadista mandara queimar_ O poeta Antônio José, réu de uma espirituosa ficção alusiva ao
rlfoil-arci-âo cômico _tipo do Grande Governador da Ilha dos Lagartos. Ainda
ein· 114 f 6 padre Lciurdro C, effi 1744, PedrO Heriniquin, dois pacientes de,
alienação religiosa, expiaram nO fogo· a epidemia jesuítica. Imaginemos agora
a situação do miniStro de O_. José. Acu_sam~no de não ter conhecido a cleménchi. Se Dão ~se soub-eSse qu_e_ crítTCa~ :ili1.da- tios Críticos maiS erhinentes, seressente de peque!]inas veleidades peculiares ao gficio, estranhável seria que precisamente os que mais -insistem.-·na realidade da lei sociológiCã da ação do
mei_o sobre as coisas e os homens, sejam os que não perdoem ao mais notãvel
estadista do século XVIII o não sair ilibado de todas as máculas do seu tempo. Exigir, nas condições de um destinno tãO excepcíorial, a benevolência filosófiCa de Volteire casada a essa exuberância de energia, a esse temperamento
d~ combate que caracteriza_ aquele extraordinário extirpador de abusos seculares é converter em possibilidade o mais quimérico dos entes de razão. Um
lutador não é um apóstolo. A quadra não podia, nem admitir um desses
espíritos de conciliação e íildulgência convenientes às idades tranqUilas e civilizadas_. A alma batalhadora daquele homem não era feita para esses áureos
períodos, cismados pelo poeta, em que o bem e a paz se estendam através do
globo corno um raio de luz. (22 ) O seu governo foi uni.a refrega Contínua, no
seio dç urna nação paralisada, contra forças que a esmagavam sob o peso de
uma onipbtêncía brssecular; e entre as desigualdades dessa temerosa peleja se~
ria sob~;en;J..tural fugir às exigêndãs Oâiosas daguerra, erp. que ta,ntas vezes se
tocam a iniqilída-de e o direítõ": ( 21)
Figurai a sua posição:· Um reinado vacilante, tendo trás si duzentos anos
de podridão e jesuitismo; ·diante um futuro carregado de funestos agoiros; em
torno uma vasta ~uralha de lama, com_q_ue: _o f0istít1smo·e a miséria do povo,
a ignorância alvar, a impudente imoralidade, o cruel parasitismo do clero e
da fidalguia tinham gasto dois séculos em defender e circunvalar o reino contra a ciVilização alvorescente~ E dizei~me: nesse combate de um gênio co:Ótra
essa massa informe, de onde se banira a consciêncí?, a generosidade e o pudor, que milagre da razão poderia afugentar a violência?
Em Malagrida a ciência vê hoje um_ idio_ta. E o espetáculo da demência
supliciada (a_z tremer. Ma~_est~_perc~pção cem anos atrás não era clara como
hoje. O delírio místico tornara-se uma enfermídade, que os jesuítas alimentavam preciosamente no povo, e de que foi vítima boa parte dos seus propagadores_, A discriminação entre Oestado moral e o estado patológico não se podia fazer nitidamente aos olhos de ~m espírito profunda e justamente preveniw
do como o do marquês, em quem, de mais a mais, dominava a convicção da
hipocrisia da roupeta initnigã., e· que no autor da Vida de Sam' Ana via juntarse--ao ra:náticO o corispíradOr ~Daf a sua frieZa irieXorãvel nesse processo, que
entregou à inquisição. Era de um só revés um golpe na inquisição e um golpe
no jesuitimso.

a

Senhores, não panegirizo: explico as resultantes de uma situação incomparável e a ação às vezes irresistível do meiO Sobre o homem. A justiça estã
em reconhecer ao herói a glória dos atas em que ele rompia com o seu tempo,
e levar à conta do tempo a responsabilidade dos males em que o seu espírito
obedecia às tradições da sua época.
_ O jestiitisino, na pessúa de um dOs rri:ais puros reP-resentã.ntes da mórbida
e deprimente piedade do seu culto, perecia às mãos da sua própria moral.
(2_91~<i. _AQQ_LJt:_f..a_ quf?.SJlQn _(.9_11U!_i_l1f,

IJrt,!_xelle§_,__l__S.!iQ..P_(!g, J68.

(21) Buckle: Hlstory ojcM!, in England. Vol. IV, pág. 112.
(22) When sball all men's goOd
Be each .man's_ruJe, and universal peace
Li~ ljjc_e <! shaft of_light ~cros~ tht: lar:Jd.
- Tennyson: The Go!de_n Dream.
(23) I swear to you lawful and lawless war
-Are scarcely even akin.
Tennyson: Maud. P?-rt, ti.
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Apesar das dessemelhanças, antipatias e combates ulteriores, há, na origem,
entre a instituiçãO de Inocêncio III e a de Loiola, uma profunda relação de
homogeneidade. A doutrina da extirpação da heresia pela destruição do herege teve nos canonistas de SantO Inãcio os seus mais sãbios apologistas. O
ímpio, segundo eles, não tem direito nem à pâtria, nem ao conta(ó coni os homens, nem à propriedade, nem à personalidade civil, nem à vida, nem ao
amor de seus filhos, que merecem o céu denunciando o progenitor incrédulo,
e deixando-o expiar à fome. A prole de um condenado não tem jus a um óbolo da fortuna de seus pais. Nulo e írrito ê o ato do soberano temporal, que limite a alçada do Santo-Ofício. A R atio Studiorum, que proíbe aos discípulos
da Ordem os espetãculos públicos e as festas, autoriza-os a espairecerem sab_oreando o suplício dos descrentes. Eis o evangelho da inquisição; eis, igualmente, o Alcorão dos teólogos da Companhia. Ativos divulgadores da crença
na feitiçaria e no endemoninhamento, ainda hoje propalada pela teologia de
Gury, sobre o nome da sua Ordem recai o martírio de dezenas de milhares de
inocentes vítirilas imoladas pelos santos tribunais da fé. Diante disto, quando
contra o jesuitismo capitulado em blasfémia e feitiÇaria a magistratura ortodoxa levanta a fogueira abençoada pelo jesuitismo coritra a impiedade --a
consciência modema recua, horroriza-se, fulmina; mas dir-se-ia ouvir pairar
nos ares este grito lancinante da tragédia· antiga:
"São os mortos que matam os vivos!" (2 4 )
Pronunciar entre as magnificências de uma festividade como esta o nome
execrãvel da inquisição é suscitar um espectro. Crer-sC-ia que toda esta pompa se obumbra, e emudece, para deixar sentir ao longe o ranger das polés, o
estalar dos ossos, o gotejar do sangue e a crepitação das fogueir:is. As chamas
dos queimadouros espelharam-se até nas ãguas do Ganges, e tingiram com os
seus clarões as florestas da América. A só administração de um inquisidor,
Torquemada, na Espanha, em 18 anos destruiu quatorze mil e quatrocentas
familias, degradando e condenando à prisão perpétua noventa e sete mil e trezentas pessoas, assando vivas dez mil e duzentas. (H) Esse flagelo, tão sedento
de sangue, como de ouro, .. tão notável pela sua crueldade, quanto pela sua
corrupção" (2 6), que acariciava com hecatombes humanas as núpciãs dos reis
e os nascimentos dos príncipes (2 7 ), encheu, durante quatro séculos, o mundo
com as suas atrocidades e as suas espoliações. Os regulamentos do MinistrO
de D. José, em Portugal, cortaram-lhe as garras, e apagaram-lhe o brandão
homicida. Destituindo-o da preeminência religiosa, reduzindo-a à simples
magistratura civil, humanizando-lhe as regras do processo, e proibindo-lhe os
autos-de-fé, as reformas de Pombal usignificavarri uma profunda revolução
no regímen do Santo Ofícion. (28)
Revolução foi o gênio desse estadista, em quase todos os assuntos onde
penetrou. Mas nada o coloca mais indisputavelmente na primeira plana, entre os grandes reformadores sociais, do que a sua t:eorganização do ensino, do
que a lucidez com que compreendeu que a instrúção popular c: o derramamento da ciência são a chave das finanças do Estado. A experiêbcia diariamente nos estã mostrando, ainda um século depois de Pombal, quão difícil é
de penetrar essa evidência no espírito dos homens de governo ... Da cultura
das ciências", dizia ele, "depende a felicidade das monarquiãS". Oh! quão
sólida não fora a estabilidade das monarquias, se ligassem a sua existência à
execução séria deste princípio sobre todos civilizador! Mas, naquele caráter,
da opinião à ação não mediava um _ãpice. Em 1766 furidou o Co_légio dos
Nobres. Em 1772, por um só ato, instituiu 837 cadeiras públicas de instrução
primâria e sC-cundãría. Imaginai, no meio do marasmo nacional daquele tempo, o arrojo inconcebível dessa medida, que inaug11:rava a escola essencialmente popular, firmando o princípio da gratuidade do ensino. Quatro anos
antes principiara esSe "imp-ulso com a reforma da Universidade de Coimbra.
Por toda a superfície da península, a instrução científiCa iião eXistia. Em 1786
um célebre escritor castelhano, comparando as matemãticas à alquimia,
ufanava7se da ignorância delas em sua pãtria, como sinal irrefragãvel da sua
superioridade sobre as outras nações. Nos meados desse século não havia em
toda a Espanha um químico prático. Mais de cento e cinqUenta anos depois
de Harvey ainda se desconhecia ali a circulação do sangue. A Universidade de
Salamanca, em 1771, recusara entrada, pública, desdenhosa e terminantemente, aos descobrimentos de Newton, Gassendi e Descartes, por se não coadunarem com Aristóteles. Em Portugal os estudos universitãrios vegetaVam
sob a rotina teológica, do mesmo modo como os colêgios eram monopóliO
das ordens religiosas, e as taras escolaS primárias não passava-m, digamos assim, de estabelecimentos diocesanos, sob a direção dos clérigos e a inspeção
(24) ~uilo: Orestia.
(25) Llorentc, t. I, pâg. 280.
(26) Ersk, May: Democracy in Europe. Vo\. I. London, 1877, página 267.
(27) Gcncr: Lamorte et /e diable. Paris, 1880. Pâg. 689.
(28) Latino Coelho: História Política e Militar de Portugal. Lisboa, 1874. Pãg. 27.
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dos bispos. O apreço que o ministro de D. José ligava às reformas do ensino,
afirma-se altamente na solenidade das circunstâncias da sua viagem a
Coimbra, para inaugurar a universidade remodelada pelas suas idéias. Foi
uma espécie de excursão triunfal. A família real acompanhou~o até Vila Nova. O alvará dava-lhe o caráter de rei e soberano senhor da universidade. A
reorganização desse instituto, na qual escritores de hoje têm reconhecido a
profundeza de uma revolução, acrescentava ao programa dos cursos a história ríatural e as matemáticas,- que o clero anatematizou de ímpias. Num breve espaço de tempo, surgiram oitenta cadeiras de ciências, de humanidades,
de artes de aplicação; estabeleceu-se um observatório; levantaram-se museus
de história nátutal, de instrumentos químicos, de medicina. Portentosa força
de intuição, que só avaliará perfeitamente quem tenha ensejo de palpar, e experimentar ao vivo a desesperadora tenacidade com que o obscurantismo,
nas mais esclarecidas esferas, sorri hoje mesmo do valor prâtico da ciência, e
nega-lhe os meios de vidal Cada tentativa reformista de Pombal, porém, percorria vastos segmentos de horizontes desconhecidos. Ele discerniu admiravelmente o automatismo da pedagogia jesuítica; empreendeu seriamente libertar a instrução âa curatela clerical; reconheceu à ciência a sua dignidade
no ensino; aos professores cometeu contra a sua época o absurdo monstruoSo
de estender foro de fidalguia, e iniciou o pensamento, praticado hoje em grande escala pelos povos mais livres, digno de adoção em todos, de um imposto
que constituía o patrimônid inviolável da instrução popular. "Viris atrevimentos" (2 9 ), que denotam nesse estadista uma capacidade, cujo defeito real
consistia em ser descompassadamente superior à sociedade a que o nascimento o condenara.
Suª' au_d_ãcia centuplicawse em altanadas criações, uma após outras. Dá
para a liberdade da palavra e a emancipação da imprensa o primeiro passo,
secularizando a censura, e abolindo o lndice. Leva_ a ação repressiva das leis
ao recesso, até então inviolável, dos conv~ptos, fazendo penetrar ajustiça nas
enxovias monãsticas, antigo receptâculo de perversidades indescritíveis. Extingue, em matéria tributãria, as imunidades clericilís. Da infinidade de coo~
frarias que, em prejuízo do trabalho e dos costumes públicos, inundavam o
reino, deixa apenas quatro. Põe termo peremptoriamente à ignomínia de uma
especulação inveterada, que se praticava com as filhas das melhores famUias
brasileiras, expatriadas daqui sob o pretexto de educarem-se, para se condenarem na metrópole à torpe clausura dos conventos. Contém o abuso dos legados a estabelecimentos religiosos, monomania geral, que explorava as
famílias, nutrindo a ociosidade e_ o fanatismo. Amplia as leis de amortização.
Desfecha golpe fatal na instituição dos morgados. Acaba com a iniqüidade da
prisão por dívidas contra os devedores de boa-fé. Proclama a nobreza da profissão comercial, para cujo desenvolvimento se esforça, com a sua eficãCüt habitual, instituindo o ensino dessa especialidade. Inaugura o princípio da concorrência e igualdade de todos os cidadãos perante os cargos do Estado, abo~
lindo o direito consuetudinário, que consagrava a hereditariedade dos empregos.
A rama da sua sãbia energia ressoa por toda a parte. A Inglaterra ouve
dos seus representantes admirados a notícia das suas inovações poderosas no
direito civil. A Áustria copia as suas reformas no ensino. A sua política iniciadora é acompanhada curiosamente pela corte de Viena. A magnitude dos seus
atas e a força do seu ânimo captam-lhe a estima da heroína Maria Teresa. O
núncio, expulso por ele, rende homenagem à sua discrição e ao seu civiSino.
Choiseul, seu êmulo e desafeiçoado, reconhece na sua ombridade o único ele~
menta de resistência existente em Portugal contra as pretensões inglesas. O
orgulho patriótico, em suin3, se a vida palpitasse no seio da pãtria portuguesa, teria de que dilatar o peito recebendo no ouvido ãvido os ecos repercuti~
dos do seu nome:
"Que regiO in-iúrís iwstrl nOiz plena laboris?" (30)
Na história geológica, entre o mundo vivo de épocas remotas, encontrareis muitas vezes entes de hoje, esboçados por caracteres comuns em criaturas
antigas. A esSas formas orgânicas, que anúnciain de longe a vida atual, dão os
naturalistas o nome de espécies proféticas. Na história do homem também, de
vez em quando, a imensos interValos, divisareis o fenômeno, não de gêneros,
mas de individualidades proféticas, que, à distância, prenunciam as ideías e
esbOÇam as instituições vindouras. Uma dessas grandes profecias vivas do futuro humano é o marquês de Pombal.
-As exposições, esses jogos olímpicos da ciência e do trabalho, esses imensos conselhos da civili~ação moderna, têm o seu ponto de partida, a sua primeira vertente no ministério do marquês de Pombal. Vinte e três anos antes
que a França celebrasse comuma dessas auspiciosas revistas da prosperidade

(29)

~amões:

Lusíadas. VIII, XXXVI.

(30) Virg: Eneid, I, 460.
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pública o sétimo aniversãrio das instituições republicanas, já o exemplo surgira em Portugal. A honra da prioridade não se lhe pode mais negar. A primeira exposição industrial da Europa, fê-la, em 1755, o ministro de D. José. (3 1)
Essa idéia, que das exposiçõ_es nacionais se transfOrmou nas e~posições universais, e das exposições transitórias Se fixarã nas expoSições permanentes,
essa ideía, uma das que não_ cessarão de aprofundar o seu álveo, alargar as
suas margens pelas gerações além, deve o berço ao resta_urado.r de Usboa.
Podem-lho disputar, como se discute a nascente dos Amazonas e dos Nilos;
mas a verificação está feita; o amor-próprio hã de ceder à verdade; e, de
nação em nação, de século em século, a grande artéria derramadora de inteligência e felicidade entre os povos murmurarâ o nome do iniciador.
O regímen opressivo-das desigualdades sociais não cessa de aluir-se, arrebatado pela torrente reformadora.- Vai-se a malfazeja distinção entre cristãOs
nm•os e velhos, que dividia a nação em dois povos, "pondo-se cobro à matança
e ao roubo de mais de dois séculos". (32) Abrangendo num olhar contínuo os
dois continentes, a sua p-olítica transpõe os oceanos, para comunicar ao
Oriente e ao Pcidente os benefícios da sua infatigabilidade civilizadora. Um
alvarã de 1761 decreta a mais perfeita igualdade perante a lei entre os indígenas da Ásia lusitana e os portugueses nascidos no reino. Jâ muito antes (1775)
fora promulgada a emancipação dos índios do Pará e Maranhão, ordenandose, dois anos depois, a criação nesse governõ, de duas escolas, para os dois sexos, em cada povoado.
Não é, porém, somente entre as selvas e os pârani.os longínquos do Brasil, que se exercia o seu pensamento libertador. Os ventos de África tinham
disseminado pelas costas de Portugal o pólen negro do cativeiro. Que auditório ouvirã aqui este·noni.e sem um longo estremecimento'? Essa peste, ai de
nósl filha do tráfico aSsassino; ~ntrelaça-se à nossa socie:qaqe nascente co~o
vegetação de li~nas maldi~s. que nos amareleci_ e desfo14a _nã pnmaverã. a
flor da nossa nacionalidade. Boa parte dessa ~emente de _infortúnio,
espalharam-na, à travessia, os sopros do oceano. De quarenta milhões de homens roubados à h_umanidade pela pirataria negreira, calcula-se que oito,
oito milhões, dormiram o sono da redenção no seio desses·· M_udos do mar incorruptível", (3 3 ) que entre as tristezas do drama helênico flutuam nos lamentos_ da Pérsia. Não: o mar jã não ê mudo para os b9!P-ens, ~em ª"voz das suas
ondas é mais inintelegível para as nações; porque· oito milhões de almas povoam a sua tranqUila imensidade, sussurram na esteira dos pavilhões.Iivres ·a
cântico fnces-sarite- do reSgate, e onde quer que uma vaga se estenda pelas
praias de um povo soberano, murmura continuamente a queixa acusadora
das suas agonias. Esse mar é o remorso e a súplica, é a reiviridicação e a for~_a,
é a lição e o perigo: esse inat é a ·consciência univerSal.
O marquês de Pombal teve a bondade e a vontade precisas para abrir em
seu país um rasgão luminoso nessa "rede da escravidão, a que nada foge, nem
a idade madura, nem a infância". (34 ) Dois ates legi::ilativos Guntemos a melogia dessas datas à música desta festa), um de 19 de setembro de 1761, outro de
16 de janeiro de 1773, desprenderam-se, e irradiaram, como duas estrelas nas
perspectivas sOmbrias do futuro português. O primeiro - era a condenaçãO
do tráfico --declarava livres ipso facto os_ escravos que tocassem o solo do
reino; o segundo- era a emancipação da fonte humana -libertava a maternidade nas escravas. Só vinte e um anos depois a idéia abolicionista frutificava em França; só -cinqUenta anos além triunfava na Inglaterra; só setenta e
cinco anos mais tarde vingava na Dinamarca, e na Holanda só após oitenta e
sete. _Quanto ao trâfico, foram precisos ainda trinta três anos para que a
Grã-Bretanha o proibisse, e cinqilerita e sete, para que essa ideía penetrasse
na legislação brasileira. A ingenuidade da prole dos escravos esperou ainda
um século, antes que as nossas leis a acolhessem. Quem uma vez leu o Agamemnon, de ~squilo, nunca mais esquecerá uo sinal inflamado", mensageiro
da notícia da vitória dos aqueus sobre a cidade de Priamo, que, aceso por Hefestos no cimo do Ida, passa de monte em monte, de promontório em promontório, flameja no topo do A tos, .. transpõe de um salto possante a garupa
dos mares; paira, como sol, dourando os rochedos de Macista"; ateia-se ãs
margens do Euripo;-dardeja, "como a lua cintilante", atravês das planuras de
Asopus; arde, turbilhoando, na grimpa do Epiglancto, e vence, inexiiitgíi_íVel,
o golfo de Sarônica, até desenhar-se resplendente aos olhos da atalaía imj_uieta dos Átridas. Assim o fanai de liberdade arvorado pelo grande iniciadOr na
extrema ocidental da Europa, há mais de cem anos, se reproduz, creS"Cerido,

e

(31) Liquida este ponto o escrito Primeira exposição industrial, do Sr. Joaquim da Silva Melo
Guimarães, na "Revista da Exposição Portuguesa no Rio de Janeiro, em 1879" (pâg. 292), publicação fundada pelo Dr. Domingos, J. B. de Almeida.

de reforma em reforma, de conquista em conquista, de esplendor em esplendor, de país em país, de geração em geração, até aos nossos dias e às plagas de
nossa terra. Somente no alto do Aracné, no último posto, no mais vizinho de
Afgos,~Onde as esperanÇas e os reCeioS_ agitam aS almas, não coruscou ainda
"a chama da boa nova'', que as sentinelas indefesas da idéia anunciada anelam cã de baixo.
Eis a obra do marquês de Pombal. Que dirã, pois, que este nonle não
pertence ao patrimônio --e à honra do gênero humano'?
Decerto, não foi pela soberania do povo que ele trabalhou; e a destruição
geral dos Privilégios fetidaís e clericais, -a qUe-s·e líga ·a sua memória, não tendia diretamente senão ao engrandecimento da coroa. Mas de democrata não
era o seu papel, nem podia ser esse o carriiilho primitivo para a reação contra
a-multíplice tirania que aniQUilava o país. Não foi, pois, um operário da democracia, que era ímpossível entre os seus contemporâneos; mas, concentrando no ministério tOdas as prerrogativas soberanas, realizou, pela primeira
vez, naquele país, o exemplo completo tio poder ministerial governando em
nome do rei. Sua missão ri3.õ po-díã ser outra; e essa, entre as circunstâncias de
então, requeria faculdades estupendas, que ninguém; havia séculos, reunira
ali com ele. Não compreendeu a liberdade política, que não estava de sazão
em sua terra, e que para outras, mais felizes e educa-das, só mais tarde amanheceu nas instituições. Mas a liberdade civil, a igualdade social e a fraternidade hurli~'!a de~em:-lhe _5~-~':'l_ç~~gü~ o"temp?. em ~ez d~ deür,._avultarã sempre.
Coube-lhe a insigne fortuna de servir sob um rei, siri.cero e perseverante,
ã-quem não agradavam as--no-rma-s;-· tão com_uns e tão fáceis às coroas, de dividir, e corromper, para imperar; sob um rei, cuja virtUde, admirâvel entre
príncipes- Cifi'Ou-se no tino cOm qUe à.valióü a Capãddãde do grande estadista,
na firmeza com que soube confiar no seu gênio, na iSe-nÇão' com que deixou
exercer a soberania do Estado quem a podia dignificar. Camões, cuJa inspiração fica sempre na sua altura, quando se fala de Pombal, Camões diria:

Escolheu bem com_quem se alevantasse,
!'ara _q_'f:le etenya_f!l_e_nte___~e ilu_strass.e. [551
Quando a noite_ eterna desceu sobre os olhos de D. José, o negrume da
reaç_ão come_ç_ou a s_e adensar no _bQriZ_Qllt~ português ... A demência, conselheira de opróbrio, origem fatal de todos os males", (3 6 ) era a inspiração d<!
hovo govq-no. A cúria recebeu para logo o mimo de quarenta mil libras; em
indenização das despesas com os roupetas expelidos do reino pelo marquês.
A Companhia de Loiola, sem mais satisfações nem vênia da coroa, voltou ao
- seu antigo ninho. Fechou-se o teatro lírico, e fervilharam francos os conventos~ A consciência do rei e a da rainha pertenciam cada uma ao seu confessor.
A nova soberana, infelizmente, não podia compreender que não é possível, ao
mesmo tempo, ser beata e regedora de Estados. Os Tâvoras reabilitaram-se
por um simulacro de processo. O jeSuitísmo-liopudiava.
E começou o suplício de Pombal.
Depois da agonia do rei, a lngfatidão, vilã do cardeal Cunha. A demissão, solicitou~a o marquês; mas só se lhe concedeu aflitivamente retardada.
Para lhe ladrar à honra, não faltaram dessas criaturas do lodo, de que, a propósito dos delatores na: peSte de Milão, dizia Manzoni que, .. diventando infami, remanevano oscuri." À filha de D. José degradou-o a réu. Um processo
mesquinho, acintosó-, cruciante, um interrogatório de quatro meses, pregou-o
enfermo; -exausto, desmaiado, quase expirante muitas vezes, ao banco de acusado. A sua_ defesa, moderado e atívo documento do vigor de seu espírito e da
sua probidade, cancelaram-lha, queimaram-lha solenemente, por ordem real,
com pena de prisão contra os advogados. Com_o condição de vida para o quase moribundO patriota, parã o augusto desterrado, exigia a medicina uma viagem a COimbra: recusou-se-lhe. Os sícofantas vozearam clamores de morte
contra a sua cabeça: contrariou-se-lhes a sede, mas apertando dia a dia ostratos morais ã nobre vítinla, até arrancarem ao torturado um gemido de misericórdia, como o santo-ofício extorquinl"a Oãlileu a retratação. Então baixou
esse decreto ino_min_âYel, que só a irresponsabilidade mental pode escusar,
perdoando, em nome do governo português, ao marquês de Pombal!
Esse ato era o sudârio de um reinado, que passou por aquele país como a
longa sombra de um sonho mau pelas paredes de um claustro. Descendo lentamente os olhos da eminência daquele vulto até à justiça
absurda e impotente da tirania que o pretendeu medir, e descoroar, acodeme, senhores, à mente um quadro de tempos, que só a ciência põde reviver: o
da morosa tartaruga terrestre, na idade longínqua dos mamíferos fósseis,
arrastando-se aos pês do Himalaia.
Faz hoje um século que a morte o tomou no regaço, para o entregar à
história. Adormeceu tranqüilamente, como o oceano passa do crepúsculo à

(32) O. Martins: Op. cit. Tom. U. Pãg. 169.
(33) Esquilo: Os Pe-rsas.
(34)

~quilo:

Agamemnon.
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(35) Lusíadas, VIII, VIII.
(36) f:squilo: Agamemnon.
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noite. Foi nos braços de sua família, de quem soube_ ser pai estremecido e
exemplar.
Um abuso de severidade, que entre os contemporâneos era pequenhez, e

entre alguns de hoje tem chegado a

s~r

moda,

nega~lhe sensibil~d~de

e co-

ração.
Senhores, a sua política teve algumas vezes uma expressão de impiedade
e fereza. Mas é à luz dos sentimentos e costumes do século XIX, que o havemos de sentenciar? Para a insolente fidalguía da sua época a vida de um fâmulo ou de um plebeu não valia mais que um instante de cólera, ou um movimento de despeito. Ante as doutrinas do fanatismO clerical, naqueles dias, a
proteção das leis à vida do herege era um escândalo. O confessionãrio só não
absolvia a resistência contra a orgia mística, contr-a a lriiõralidade sob as hediondas formas daquele tempo. Ao grande ministro coube lutar contra esse
acompadramento monstruoso. A clava que varre os estábulos de Áugias, não
o faz fmpunemente. Não se desvia sem violência o curs:o do Alfeu. No_s três
primeiros quaitêis do_ século XVIII não houve talvez governo que não deixasse vestígiOS de maldade e de sangue. Vede esse grande Frederico II, que professava a humanidade e a filosofia; que.fez do seu reino o asilo da liberdade
religiosa. Liberal e filântropo, ele praticava no· exército a crUeldade mais brutal. Sua legislação militar era uma exceção trucUlenta à benignidade geral do
seu governo. O açoite, pelos menores delitos revestia-se de uma feiOddade
tal, que o soldado prussiano olhava a morte como a menor das duas penas. É
que, "segundo o princípio dominante em toda a política de Frederico, quanto
maior fosse a dureza para com o exército, tanto mais possível era a bondade
para com as outras classes". (31) Assim o marquês de Pombal acreditava sinceramente na necessidade de ser implacável com o jesuitiSmo voraz e a--fidalguia desprezível, para apoiar n-o trono- consolidado a sua alavanca igualista e
libertadora.-Errarei? Mas, em todo o caso, não é pelas necessidades deste século que
havemos. de aquilatar as necessidades do seu. O mesrriO escrúpulo que nos ini- ·
biria então de absolver, inibe também de condenar. A ciência, estudando os
vulcões, ignora até hoje se a temperatura que, nas profundezas do abismo,
perpetua no estado de fusão as massas incadescentes é a temperatura natural
ao interior da terra, ou a resultante das reações Químicas produzidas pelos fenômenos inviSíveis. Da mesma sorte não seria fácil discriminar preCis-amente
nos erros daquela vida: o que é próprio à natureza do seu carâter, e o que provém da reação das influênciaS estranhas sobre a sua individualidade. Contudo, na maior parte, a ação necessitarite do meu sobre ele é visível; e tão grosseiro erro fora não perceber entre o que toca a essa personalidade original elementos alheios, quanto confundir, nas vertentes do Vesúvio; as torrentes lodosas acumuladas, e precipitadas pelas tempestades exteriores com os produtos eruptivos arremessados do íntimo pelo foco impenetrável.
O que é certo é que a petulância da reação não ousou julgar a Pombal. O
decreto_ de I 6 de agosto não é uma sentença; é um subterfúgio maligno, que
pretende envolver sob a mercê o estigma. ~ o indulto antes do julgamento.
Por honra da coroa de Portugal, a reparação não tardou muito, e com a
magnificência de uma apoteose. Maus oficiais, que se não atreveram a afrontar o dia, tinham arrancado, em 1777, à estátua de D. José a efígie do ministro
que o salvara de confundir-se com os seus predecessores. Sob Maria II, um
decreto firmado por D. Pedro de Bragança verbera como "ingratidão incrível" o decreto que ultrajara o ma,rquês de Pombal, e glorifica solenemente em
Sebastião José de Carvalho_e ~elo •_•o português que mais honrou a nação no
sêculo passado". (3 8) Em conseqüência mandava restaurar no monumento a
imagem brônzea do estadista, e ordenara que se lhe esculpisse .. por baixo" a
data de 12 de outubro de 1_833. Doze de outubro era o aniversário natalício de

Pedro de Bragança, o Pedro IV de Portugal, o Pedro I do Brasil.
Eis uma açãO verdadeiramente reall Se é que a veidadeira e única realeza
estã, corno eu penso, na superioridade às paixões ordinárias. Esse príncipe,
que cingira duas coroas, compreendeu que nada é mais nocivo à monarqUia
do que o rigímen da injustiça e a predileção pelas mediocridades; e quis demonstrar à posteridade que tinha alma bastante para vingar contra os erros
dos reis o merecimentO e o pairiotísiito insultadOs. COmp-reendeu que as cUlpas reais, se escapam à punição dos contemporâneos, não evitam o lâtego da
história; e não quis para a sua· dinastia a solidariedade num dos delitos mais
graves contra a verdade que se têm perpetrado do alto dos tronos. Compreendeu que, se o berço da púrpura, não dâ a imortalidade; e quis mostrar que a
data do nascimento de um príncipe não pode honrar-se melhor do que inscrita num monumento _a um grande homem.
A ••raça da âgui3." (3q) parecia extinta desde Cantões· na velha Lusitânia.
Pombal, porém, que era dessa estirpe, estendeu do Indo ao Paraguai a pode(37) Macaulay: Frederic the Great. (8/ograjhical essays. Tawehn. ed.. pâg. 36).
(38) As palavras entre aspas são textuais no decreto de 12 de outubro de 1833.

(39) Esquilo: As Quêforas.
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rosí:t envergadura das suas asas._ Imaginou relevantar na pátria as antigas tradições de altivez, de força de civilização~ Acreditou que a exceção enorme de
um gênio fosse capaz de suprir a esgotada vitalidade de um povo. A pâtria,
que não compreendera o poeta, muito menos acompanhou o estadista, que
lhe devassava o mundo novo da revolução, como o Gama lhe abrira o hemisfério do Oriente. MJ~.s esSe nOnie;--cuja soberania as selvas da América sentiram, como as sirtes do promontório africano a audácia do _Gama, e os mares
da India as harmonias homéricas de Camões, não se perderá. Por assim dizer,
o poema humanitário do Portugal moderno compõe-se de três personificações, de três almas, de três bronzes, de três cantos: _o nau ta, o épico, e este, o
estadista: o martelo do jesuitismo, o golpeador da escravidão, o .. pionneer"
da instrução popular.
Acima das ca_madas atmosféricas, em cujo seio respira a ilossa vida,
alarga-se a imensidade azul superior, por onde se roçaga o manto cambiante
da luz, de onde se desPega a púrpura e o. ouro dos arrebóis, onde a imagem da
grande flor luminosa da noite, a formosa magnólia celeste, descerra as suas
pétalas de prata. f: lá que abrem os olhos, e respiram as montanhas. Assim,
em torno da atmosfera comum das idéias de cada séculO, se superpõe umas às
outras as regiões mais altas d_o_ progress_o humano. Para lã nos vai sucessivamente erguendo a evolução interior da espécie. Mas hã entidades privilegiadas, saliências audazes, que, infringindo as leis do alteamento gradual, deixam abaixo de si o ambiente comtemporâneO, para elevar a fronte até à at·
mosfera de outra idade. Mais tarde, de uma eminência superior, de um século
futuro, como nós do de hoje, o espectador verá flutuarem pelas encostas do
maciço granítico espessas aglomerações de trevas; e, no perfil do gigante,.. a
seção que pertencia à sua época; a outra, a do seu gênio, a da sua vocação,
arroja-se acima das nuvens, à região livre da luz, procurando o anil dos espaços sidéreos.
De lá é que o vulto do marquês de Pombal se projeta sobre o século XIX,
sobre a humanidade, sobre esta segundei pátria da língua e da alma portuguesa, para onde ele cogitara em transportar os penates da antiga glória lusitana~
sobre a solenidade maravilhosa deste centenário, primeiro elo na cadeia de
aclamações crescentes, que, por cima çlos séculos, através das lutas e reações
obscurantistas, hã de levar a tua imortalidade, ó prodigioso reformador, até
oride chegar a história das ·duas nações que te coroam hoje aqui nesta fraternização sublime!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre

Senador Bernardino Viana, por cessão do nobre Senador Dinarte Mariz.
O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.

Presidente, Srs. Senadores:
O tema que vou abordar hoje prende-se unicamente a problemas e coisas
de minha terra que encerram peculiaridades comuns a outras cidades do Nordeste. Trago-os à consideração de meus ilustres pares para reflexão e debate.
Reservei dois dias_ da Semana Santa para visitar a uma das cidadezinhas
do meu Estado. Foi a sexta _e o sábado da Paixão. Refiro-me à encantadora
Pedro II. Plantada em uma das subidas do grande planalto da Serra dos Matões, jâ na divisa do Piauí cOffi o Ceará, o município tem alguns problemas
que requerem solução imediata, até por questão de sobrevivência e caridade
dos poderes constituídos. Mas estas soluções não têm chegado porque os Poderes Públicos não ouvem os clamores das autoridades locais e de seu representante mãximo na Câmara Federal, o· -nobre Deputado Milton Brandão.
Esses clamores são tambêm o de uma população que vive apavorada com o
fantasma da seca. Chove a alguns quilómetros do município, chuvas copiosas
como as que, recentemente, encheram o açude de Campo Maior. Mas Pedro
II sofre uma seca terrível que dizimou as lavouras e está abatendo os rebanhos. Urge, Senhor Ministro do Interior, o restabelecimento das frentes de
emergência.
A água para bebei- está rareando, as fontes d'água secando e a cidade
vive sobressaltada.
Iniciararii a construção dO açude do ~lamoelrõ e muitos acreditam que
chegaram mesmo a realizar 50% das obras, mas, de repente, foram paralisadas p~_rque apresentaram vazamento das âguas acumuladas. Em face disso,
optaram por outro açude, o da Joana, um pouco mais distante- 2 quilômetros- do que o do Mamoeiro que fica a 12 qúHômetros do centro da cidade.
Mas, da opção, não se tem notícia nem da elaboração do projeto quanto mais
do inícío das obras. Nós, Sr. MiniStrO do Interior, Sr. Presidente do DNOCS,
gostaríamos de saber o que oCorre corri a definiçãO- dos açudCs ou se há outro
veículo que dê solução ao problema do abastecimento d'água da cidade.
Reclama-se, tambêm, a construção do trecho da BR-404 que liga Pedro
II a Crateús. A única empresa de ônibus que faz a linha entre as duas cidades,
suporta prejuízos diãrios com consertos- e desgastes de seus veículos. Uma
Ponte no -riacho Macambira que dista 32 km de Pedro II, e razoâvel conserva
na estrada, resolveria problema que se arrasta há anos, apesar dos reclamos
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do ilustre Deputado Milton Brandão e dos quotistas da Empresa de Transportes Barroso Ltda.
Agora é a vez do Senhor Ministro Eliseu Resende, dos Tran~portes, falar
e agir no sentido de autorizar ao DNER, secção do Piauí, a fazer o mínimo,
ou seja, a_ ponte sobre o riacho Macambira e a conserva do tre.cho Pedro II/Crateús.

O Sr. José Lins -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. BERNARDINO VIANA -

Pois não.
O Sr. José Lins- Nobre Senador Bernardino Viana, nasci em Crateús,
num recanto de terra que jâ pertenceu ao Piauí e que, hã anos .atrâs, foi trocado pelo Porto de Amarração. Piauí era um estado interiOr, hão tinha mar a
aquela área, hoje pe'rtencente ao Município de Crateús, onde nasci, passo~ a
pertencer ao Ceará em troca do Porto de Amarração, que foi cedido ao Piauí.
Crateús já se integiàvã., comercialmente, com uma-vasta ãrea do seu Estado.
Essa int~gração, -daí _em di.ante, nunca .deixou de existir, de tal modo que
aquela cidade agora, e, praticamente capttal de uma graride região, abrangendo o centro-oeste do Ceará_ e elo centro-le_ste do Piauí. Essa estrada a que V.
E_:' se r_efere, Crateús a Pedro II, é uma velha aspiração do povo daquela re-giao. Amda hã pouco tempo, eu mesmo fui ao DNER conversar com o Ministro Eliseu Resende, pedir a S. Ex• a construção pelo menos, do trecho referente à subida da Se_rra de Tucuns, entre Crateús e a fronteira dO Piauí. Agora
V. Ex•. faz.referência a urri pedido semelhante, feito pelo seu Estado. Desejo
m~ s?hdan~ar com V. Ex• e fazer Il}eu -o seu apelo, junto ao DNER e junto ao
Mm1stro Ehseu Resende, para que adote, no menor prazo possível, as providências cabíveis para construir essa estrada.
O SR. BERNARDINO VIANA- Muito obrigado, Senador José Lins.
A sol~dariedade de V. Ex• vai ajudar, por certo, a que unindo esforços, possamos, Juntamente com o Deputado Milton Brandão, que é filho da terra de Pedro II, conseguir que o Ministro Eliseu Resende faça, pelo menOs-, essa obr8.
de arte e conserva desse trecho, o que colocaria a estrada em condições de tráfego.- Muito obrigado a V. Ex•
A bela cidade de que falo tem 14 mil habitantes. Por estar plantada num
planalto é plana e recebe as brisas do Atlântico, motivo por que- seu clima é
saudável e pouco sujeito ã. oscilações.
Há no seu seio morno variadas espécies de pedras preciosas e semfpreciosas, destacando~se dentre estas a opala. Essa pedra tão da predileção dos
orientais é encontrada em quase todo o território do município. Acha-s~. ocasionalmente, quando se cava o chão para enfiar um poste ou se perfura Um
poço. Mas, na verdade, hã jazidas fainosas naquela boa terra. Já se chegou a
encontrar pedra pesando 4 quilos e 700 gramas. E vã.le ressaltar que nossa
opala é a melhor do mundo, com seu ponto de fusão inigualável. O interessante em tudo isso ê que o povo de Pedro II pouco se beneficia desta fabulosa
riqueza. Ela sai para os portos de exportação e daí para o exterior sem sofrer
lapidação ou beneficiamento e, como· conseqüência, nãO--incide sobre o fatur~mento a cobrança do !~posto sobre Circulação de Mercador_ias (I CM), inctde, apenas, o Imposto Unico sobre Minerais (IUM), cuja participação do
município na cobrança é, praticamente, nula. Atualmente, hã quatro firmas
estrangeiras e uma brasileira com alvarás de pesquisa ejou decretos de lavra
mas a situação permanece inalterada,
'
Ao tempo em que fui Secretário de Indústria e Comércio, denunciei o
fato do Mini~térío das Minas e Energia, mas rião encontramos receptividade,
sob_a_alegaçao de que, na legislação que regulamenta as atividades de mineração, não hã dispositiv-o que obrigue o pro-dutor a beneficiar o produto ou
parte dele antes de exportá-lo.
Sei que o assuilto merece ser estudado na área daquele Ministério" para
que se encontre uma saída que maiores benefícios leve ao Município. A incidência fiscal com a eleva_ç_ão do IUM, com taxação superior a do ICM, poderia ser um caminho certo a ser tomado, uma vez que a lapidação ou beneficiamento do mineral no local da m'ina criaria novoS e oportunos empregos. Eriq_uanto isso, verei se uma modificação no Código de Mineração poderã solucmnar o problema.

O Sr. José Lins -

Y. Exf me permite outto a:parte, nobre Senador?

O SR. BERNARDINO VIANA -

Pois não.
O Sr. José Lins ~Nobre Senador Bernardino Viana, V. Ex" fere um assunto de suma gravidade, Refiro-me à exploração e ao comércio clandestino
de pedms preciosas e semipreciosas no__ Brasil. V~ Ex• sabe que mesmo aqui,
nos arredores de Brasília, esse comércio é amplo. Em Minas Gerais, vãríãS cidades são por ele afetadus.. No Nordeste, além de outros, existe o e::s.emplo da
opala do Piauí, opala excepcional, cuja exploração poderia estar prestando
um bom serviço à economia do seu Estado. Esse problema já foi objeto de es-
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tudos pelo Governo do Estado e pela SUDENE, mas como V. Ex• diz, ainda
hoje não fOi solucionado convenientemente. Eu vi, nobre Senador, na Aust_rália, o~de ~á, também, jazida_s de boa qu~lidade de opala, o aproveitamento
dessas pedrãs preciosas, cOrri rendimento- extraordinãrio na ãrea -do turismo,
exatarnente o objetivo do hotel a que V. Ex_._ se referiu, a ser implantado naquela regi_ão. Aproveíto a oportunidade, para chamar a atenção, para propô r
ao MinistériO das Minas e Energia que dê curso ao trabalho que vem sendo
_desenvolvido por alguns dos seus técn~cos, referente à exploração e ao comércio clandestino de p_edras precio~~S, pãrá que se a dote uma providência mais
consentânea com_ a diirieõSãO desse problema.
O SR. BERNARDINO VIANA - Exatamente, nobre Senador José
Uns. Atualmente, um grama de opala está custando Cr$ 1.600,00 e a quantidade_ que sai de lá, é muita; cerca, por exemplo, na última estatistica de que
-disponho, de 5.800 quilos de opala saem da região; toda essa opala sem ser lapiada ou beneficiada. Propus, numa época quando Secretário da Indústria e
do Comércio, que se fizesse uma legislação que obrigasse o produtor a beneficiar um percentual de sua produção, para que desse emprego aos residentes
no local da mina, mas até_ agora essa providência não saiu. Eu vou estudar,
com a Assessoria Legislativa do Senado; se eu posso legislar sobre o assunto,
e,- podendo, darei entrada a um projeto.
A construção de um hotel na cidade é outra reivindicação. A realização
desse sonho já está bem encaminhada pela Empresa de Turismo do Piauí
(PIENTUR), com solução a curto prazo.
Por outro lado, os comerciantes e artesãos reivindicam uma agência do
Banco do Brasil para aquela praça. Alegam que a agência do BRADESCO
ali sediada, opera preferencialmente com vendas ao consumidor, e o Post~
Avançado do Banco do Estado do Piauí, com agricultores e pecuaristas. Em
razão disso, o crédito para desconto de legítimos efeitos comerciais inexiste.
O Banco do Brasil deliberou críar a agência, mas. o Conselho Monetário Nacional indeferiu a pretensão. Solicito, neste _ensejo, que o colendo Conselho
reveja a sua posição.
-Mas, neste itinerário, não poderia deixar de dizer algumas palavras sobre
o artesanato de Pedro II. Realmente, são admiradas e muito procuradas as
redes, cobertores, franjas e tantas outras peças interessantes que são ali elaboradas. Mas o que mais admira é o preço de venda desses produtos. Compra-se
no mercado rede de ótima qualidade e perfeito acabamento por apenas 3 mil
e 800 cruzeiros.
O Hospital d.e.Santa Crtiz, construído com recursos da Misereor alemã, é
uma obra de grande porte não só pela construção em si, mas pela moderna
tecnologia e os equipamentos que oferece. Por falta de contrapartida de recursos financeiros do Governo_b_rasileiro, o tão prestimoso hospital pode feChar. O déficit mensal de custeiO: supera a um milhão de cruzeiros, apesar de
aquela entidade receber remédios e outt:os recursos materiais da Alemanha.
Em Ofício n<;> 516(0000/ 171, de 28~8-81, a Diretoria do Hospital solicitou credC:nciamento do INAMPS, via Superiri.tendência do Piauí, mas, até agora,
n5o- obteve resposta do Senhor Ministro- Jair Soares da Previdência SociaL
Aproveito a oportunidade para rogar-lhe o deferimento do pedido, por ser
essa Casa de Saúde tão útil e necessária a uma yasta R~gião.
A eletrificaÇão rural, também tão ansiosamente desejada pelos proprietários-rurais-daquele inunidpio, está a cargo das Centrais Elétricas do Piauí
S.A. (CEPISA). O Plano já foi elaborado para todo o Estado, mas a sua exe~
cução depende dos recursos financeiros de empréstimo externo que o Governo do Estado jú conseguiu negociar, mas ainda não foi contratado porque o
Senado Federal não concedeu a autorização constitucional solicitada, porrazões do conhecimento de tod.os.
Estes, em linhas gerais, os obstáculos que enfrenta o município de Pedro
II. Eles foram trazidos à minha consideração em reunião realizada na noite
de Sexta-Feira Santa no Clube Social daquela cidade por figuraS das mais repreSe-ntativas da sociedade local: empresários, profissionais liberais e políticos sem-distinção de agremiação partidária a que pertenciam. Como se viu do
presente relato, os obstáculos são fáceiS de ser removidos, já que não exigem
soma apreciável de recursos para a sua solução. Diante disso, fica o meu ape:.
lo aos ministérios e órgãos responsáveis no sentido de que atendam às reivindicações daquela população aflita;- niaS labOfioSa e· ãmarite da terra que lhe
deu_ bt:-rço.
Muito obrigado, Sr. Presidente! {Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso, para uma breve comunicação.
.
O SR. D!R('Ell CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore;s~-.
No dia 31 do mês passado, fiz um requerímenfo à Mesa, solicitando que
_me fosse fornecida a relação dos primeiros 46 funcionários nomeados -pela
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Mesa, constante a autorização do Ato do Presidente, n9 11, de 1982, publicado no Diário do Congresso Nacional, seçào II, página 684, de quarta-feira, 24
:!e março de 1982.
Decorreram, portanto, Sr. Presidente, 16 dias e eu não consegui nem o
relatório do Diretor da Subsecretaria de Assistência Médica e Social, SAMS,
nem o relatório que capeou essa derram_a das primeiras nomeações, pOrque
dizem que segunda-feira nós vamos conhecer outrarela~o de 78 a 80beneficiários. E assim, de uma cm uma, nós chegaremos ao núrrlerci desejadO
a
Mesa quer para engrandecer o· Senado Federal._
.
Sr. Presidente, não tendo nem resposta, nem provÚiênci3 nenhuma -d~
Mesa, entrei com requerimento hoje, pedindo que me seja fOrnecida_, -remetida, dada ou concedida autorização para que eu me_ sirva dos serviços do
PRODASEN, porque, de fato, procurei o PRODASEN, hoje, e lá o Díretor
disse que não podia fornecer nada porque o seu serviço estâ sujeito à
Terceira-Secretaria, que ·está ·afeta à Superintendência do ilustre Senador Itamar Franco.
Então, Sr. Presidente, dou raz~.o ao Diretor do SerViço. Ele nã_o pode
fornecer os dados~ não era dado 1;1 :rthum, queria saber o número de funcionários. Nem isso eu consegui. Tenho uma relação, Sr. Presidente- e eu quero crer que não seja exata- c_onseguir daqui, dali, aos támcos_e barrancos.
Isso tudo_ vai _se_r objcto de _estudos.

que

Queria que o PRODASEN me fornecesse a relação, não pôde; riem sei se
tem tambéril, é possível até que não tenha e disse que não podia me for-necer.
Mas estou de acordo com o Dirctor~ não pode fornecer, porque ê um serviço
a feto à -Terceira-Secretaria, e ela não me deu ordem para apanhar esses dados.
'
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Sr. Presidente, entrei com um requerimento hoje, que já recebeu o despacho de V. Ex~. pedindo que os serviços do PRODASEN me fossem postos à
disposição para informações. Não quero descobrir Segredo nenhum, não quero saber nome de funcionário, parentes de Senador. Quero saber o número de
funcionários e outras coisas_ mais. Quero crer, Sr. Presidente, que só por via
judicial- já estou_ pensando nisso- para conseguir que o PRODASEN me
forneça o número de funcionários. Eu_ teoho aqui uma relação, que eu acho
não ê bem fi~[, julgo que faltam dados. Requeri ã Mesa, hoje, dia 16 de abril;
dezesseis dias depois do primeiro requerimento, pa-rã cjue me mandassem o
relatório da Mesa para que cu pudesse examiná-lo. Encareço a V. Ext. que me
seja fornecido com certa urgência- Urg~ncia ãqui_ é maiS dez diaS~ unia-coisa
assim, tempo para que chegue ao Presidente, e essa via da Mesa Ctieglli até a
Secretaría da Presidência, isso leva 5 ou- 6 dias, porque o funcioilárió custa a
caminhar daí até lá. No primeíro dia vai até ali, deixa e descança; "pernas
para o ar porque ninguém é de ferro"; no segundo dia anda mais 50 metros,
pára outra vez; no terceiro dia, pára outra vez, e assim por ciTante. Leva 6 dias
para chegar às mãos do Presidente. O Presidente também está cansado, não
está muito disposto a atender à solicitação do Senador, também demora a
despachar c vai me chegar aqui, às mãos, quase na véspera do encerramento
da Sessão Legislativa.
Eu poderia forçar, por via judicíal, solicitar para me fornecer. Já é uma
providência difícil. morosa, problemática, temerária.
_
Então, Sr. Presidente, encareço a V. Ex~. que tem sido um homem liberal. Não quero descobrir segredo nenhum do Senado, mas desejava, apenas,
que o PRO DAS EN me fornecesse o número de funcionários. Aí, errl vez de
buscar junto ao Presidente, eu iria buscar no PRODASEN o número de funcionários, porque uns dizem c(ue são 2.500; ãU.ffõs~-2.800;0Uffos,OJ.500;-e outrosjã estão dizen-do que anda por volta de 4 m_il func~oriári"os.Agof3, com os
46, já arredondou para 4 mil. Mais os 78 que vêni agóra;-segtinda-reiTa, vai
para 4 mil e 78. E assim vai.
Então, Sr. Presidente, já que despachou à consideração da Mesa, eu pederia a V. Ex• que me fossem postos à disposição os serviçcis-do PRODASEN
para informações ao exercício do me_u mandato._ Não. quero deScobrir nada
mais do que isso.
É a comunicação que faço, certo de que V. Ex~. que despachou lão prontamente o meu requerimento à consideração da Presidência e essa conside~
ração demora muitos dias - só o funcionário vai gaStar alguns dias para
levá-la até à mesa do Presidente, e o Sr. Presidente vai gastar outros tantos
dias para considerar, para perquirir, ·para perScrutar o que pode haver no
PRODASEN que eu não possa conhecer. ••Há mais segredos entre o Céu o a
Terra de que não suspeita a noss_a vã filosofia", já dizia Shakespeare. Mas,
aqui não tem Shakespeare nenhum, mas brasileiros falando até o português.
Então, Sr. Presidente, eu desejava que me fosse permitido acesso, ouça
bem, Sr. Presidente, acesso ao PRODASEN, como a qualquer mortal lá de
fora, a mim S_enaâor, no uso e gozo do meu mandato- não sei se já estã sub
judice.

1085

É a reclamaçU, ··H~ faço nà sessão de_ hoje, porque quero estudar algu-mas decisõeS da M"esa, primekO,-Os 46 que entraram pelo Ato n'i' 11, em que
foi deferida a competência ao V ice-Presidente da Casa; os 78_ que vêm aí, jã
estão engatilhados, já estão rio estaleiro, jã est_ão fazendo a carreira para entrar d~ntro d'água e assim _outros até qu~ nós _tnteire~os 4_ mil e tantos funcionários ou mais. Ninguém sabe. Tenh~ aqui, mas estou-desconfiado que os
dados não são exatos.
- --- -E finalme~-te, -Sr.' Presídente, ffiel3nc_pÜ~aineflte~ resígnada_mente, ~São
Francisçamente, hurpildemente, me seja dado í,].Ces~o ao ~RODASEN, um
.dos Departamentõs do Senado F_ederal,já qUe não-ienho acesso à Secretaria
da Mesa, me seja dado ao PR_ODASEN! Uma hora ser-me-ã dado acesso e
essa hora há dt;- soar .~tq ui na Casa! O gonzo hã de anunciar esta alvorada festiva quando eu tiver aç_esso a .essc<s dado~_que s_ecret.amente, me são proibidos,
em víftude da disposição_ da Mesa· em não querer me atender, mas tem que me
atender.
Esta a comunicação que faço. Não há discurso nenhum a fazer, só esta
comunicação-: quero acesSo ao PROI)ASEN- não para descobrir segredos do
Senado, porém desejo saber o número de funcíOnários. Só isso. _Quando indago ninguém sabe. Tem, mas falta gente da obra; no da obra falta o engenheiro; no do engenheiro falta o não sei quem, o qual está na Europa; o outro está
no _Rio de Janeiro, não" se sabe_quantoS: se são 40, 50, 90 ou 102. Ninguém
sab·e o ceftô. Eu quero saber. São tantos na Gráfica, tã.i-ttãs no PRODASEN,
tantos na Obra, tantos na Administração, tantos g~zando férias na Europa,
França e Bahia, tantos com bolsas, tod.a essa gente aí. Só isso ê o que quero
saber. O nosso Senado, o Senado de V. Ex• e o· meu, o Senãdo qu~ tem que ser
do povo brasileiro, o qual paga para que ele funcione. Portanto, tem o direito
de saber tudo que s_e passa, tudo que se nomeia, tUdo que se paga, tudo _que
transcorre! Tudo, Sr. Presidente, que palpita na vida desta Casa. Nada pode
deixur de ser posto à mostra desde que o representante do povo o solicite. Nada._ Não sendo assim- -é porqye_ há algo de podre_ no reino da Dinamarca.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Itamar Franco, para uma brevíssima comunicação.
O SR. ITAMAR FRANCO (Para uma comunicação. Sem reVisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes de usar da p~1lavra por deferência-de V. Ex~. apenas gostaria de dizer ao Senador Dirceu Cardoso que, realmente, a Superintendência do PRODASEN hoje está entregue à Terceira-Secretaria. Só hoje e agora à tarde tomei.conhecimento do desejo do Senado_r Dirceu Cardoso de conhecer o PRODASEN nos seus ao;;peCtos funcionais. Quero declarar aqui, Sr. Presidente, a
V. Ex• e ao nobre Senador Dirceu Cardoso que o serviço que tenho a honra
de dirigir está à disposição de S. Ex• Nós lá não temos segredos. PartiçularrTú!nfe,_ d_ur_u_nte a minha a__driliilistração, Senador Dirceu Cardoso, nenhum
funcionário foi admitido no PRODASEN. V. Ex" terá a qualquer hora que
_queira o devido acesso ao Serviço de Processamento do Senado Federal porque ess~l é a nossa obrigaçZío e ~se ServiçO estã ã disposição dos Srs. Senadores da Casa.

O Sr. Dirceu Cardoso- Eu só quero

saQ~r

o número de funcionários. Só

isso.
O SR. ITAMAR FRANCO - Mas, Sr. Presidente, o assunto que me
traz à tribuna é que depurei hoje no DF-Repórter, e.ctltado pelo jornalista
Luiz Gutemberg, com a seguinte- notíci3:"QUEM VOTOU CONTRA?
_ Placar da aprovação pelo Senado, do ex-Deputado udenista
_O~~ar _Ço~~ea p~ra tninistro do_ Supre!llo: 38 a favor, I -contra. Quem
impediu a consagradora unanimidade esperada? Como" a votilção
foi secreta, jamaís será possível identifTcar querri apertou o_ tecla
"não''
E veja,_ Sr. Presidente, a suj:)o"siçãó graVe, triste do editor do jornal:
No terreno das hipóteses, supõem alguns que o único voto contrário foi o do Senador Itamar Franco (PMDB - MG).
E continuu o editor:
"O motiVO: na m·anhã de quarta-feira, a Comissão de Relações
Exteriores rejeitou a sUgestão de Itamar, que propôs corno nornia o
Cõmparecimento obrigatório àquele órgão das pessoas indicadas
pum ministros dos tribunais superiores."
Sr. Presidente. é uma notícia que entristece particularmente ao representante de Minas Gerais, o Qual foi.o único a comparecer na votação do Ministro, hoje Ministro, podemos dizer assírri, [fOrqUe já foi aprovado pelo Senado
Federal, do então ex-De_p~tado Oscar Diis Correia._
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Recordo-me, Sr. Presidente, de que na sessão- secreta, quando o Senador
Dirceu-Cardoso encaminhava a votação, algumas vezes tive a oportunidade
de aplaudir S. Ex~ ...
O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem! É verdade.
O SR. ITAMAR FRANCO ... na sua exposição acercada personalidade
de Oscar Dias Correia. Vejam Srs. Se11,adores- e esta _IJ.~R-~igo_g~~__fói_~_ n:!I-~
nha sorte, porque tenho a minha tranqUilidade e a minha consciência e-m paz
-conversei com o Senador _Juta_hy Magalhães, a q_l!~_!!l~_!tpus o meu voto fa~
vorável a essa grande personalidade niineira. Tive tãnlbêffi Poi= iiliidC:rênCfado Senador J.os_é. Uns, de levar a S. Ex• alguns esclarecime1_1tos ~obre a vid_a Çe
Oscar Dias Correia. E mais ainda: quando estava aqui riO corredor, o PreSidente da Casa ainda brincou comigo: "Veio votar nurrunin_e'iro?'_' _Et!_ aiil9.~
disse: "'Vim, Presidenle, vim aqui para votar em 0scar Oías- ÇOireia''.-0 _meu
voto a Oscar Dias Correi'ã seria a descoberto: nós nãoJ_ed~mo& _naçlJl ç_q_p.~r<!_
S. &•
O Sr. Dirceu Cardas_o -

Muito bem!
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--de Legislação Sociâl, favorãvel;
~de Saúde, favorável; e _
_ .. __:-_q'{.f)fl___q.[IÇa~_._fayQr_Jvç1,_çorn Y.Qto_ v.;nç_ído__ çlQ§._Senad_orc;s Bernar_din_o
Viana e José Fragelli.

3
Y9la!;à01 em _prjlll_eiú) ·turno'-- çioProjeto de_ Lei do Senado n9 329, de
1980, de autoria do Senado~- Cunha Lima, q;e modifi~a dispOsitivo da ConSQlid?çãg das Leis do Tr~balhy, p_af8:_~ firt:~ d~ det~rminar q~e o pagamen~o
por horàs extras_habitUriis tainbém integre a remuOérãção, tendo
PARECERES, sob n•s I.OG3 a ).065, de 1981, das Comissões:
--de COnstituiÇâo i/-Jusriça, pela Coris-titud.onaírdade e juridicidade;

__

~_-de- ,_4,~gis_lqc_ào,_Sildf;.L_fa_vQr:{!v_el;

e

~de

Finanças, favorclvel.
,,.__ , __ •
~

~" ·--c~····~-----=-4

Vo~ção,

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 Aerea Brasileira, tendo
PARECERES, sob n's 815 e 816, de !981, das Comissões:
.,.-.-de Constituiçãõ -e .íu.illça--:-pe1a COflSt!tuCioli.alidãde, juridicidade e, no
mi!rito, favorável, nos termos de substitutivo que apresen'ta; e
---,-- de-Educ.·açào t' Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
.Constituíção e.Justii;ã.

O SR. ITAMAR FRANCO - Espero que o editor, o jornaliota Luiz
Gutemberg, que creio- ser üm homem responsável, possa amanhã retificar
essa notícia maldosa, mentirosa e que não deve ser nUnça_levada" para o _terreno das hipóteses. Ele podia ter destacado que o único representante de Minas
Gerais nesfã Casa presente foi realmente o Senador Itamar Franco ----:-__e _ele
podia ter destacado isto! -que deu o voto favorâvi!l a Oscar Dias Correiã.!
Sr. Presidente, é verdJ.de que, não na Comissão de Relações Exteriores,
5
mas na Comiss.ãO de_Çonsfifüjção c J.ustiça,_ havia_).1m proj_~~o__g_~ _!1Q~~ª'-ªl!t_9~__
ria, 0 qual manda ouvir os MinistrQs para debate nesta ComisSão de Consti- ---:---votaÇão; em'---PriTrJei1·0-n:ir-no~âcf Projetei ·cte Lei do Senado n"' 352, de
tuição e-Justiça, pois entendemos que isto é um :].t,o .que oevia exiStir, devia ser
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
obrigatóriO e foi rejeitado esse prOj~to!
PARECER, sob
(145, de 1981, da Co~issão
O Sr. Dirceu Cardoso - E foi defeodido, lá, veementemente.
-de Constituição e Justi(a, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Senador Dirceu Cardomérito, favorável.
so.
"6
Sr. Presidente, para não confundirmos a rej_ei.;~o -do projeto com a
VotaGâo: em primeirO turno, d-o Projeto de Lei do Senado n"' 255, de
atuação da nossa vida partidária e Partícuhirmenkcoril os homens-de Minas
1980_: d"e autoria do Sen_ad.OLNel.sJl:n_Carn~iroLque acrescenta díspositi'vos à
Gerais que mereç_em o nosso voto, o meu voto, Sr. Presidente, gostaria que
~ei_n_~' 5A80, de lO de agosto de __1_~68,_ disctrlinando o pagamento do 131' saconstasse dos Anais do Senado. Não precisaria-dizê-lo e nem pedir que consJúrio -devido ;os tr;b~Jhadores -avulsos, tendo
- tasse: foi fav_orável. E a ~sperança de que o editor e jornalista Luiz GutemPARECERES, sobn's 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
berg possa um dia deixar de ficar no terrena da.s_suposições sobretudo quan_- de Cons'lituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
do é uma suposição mentirosa e maldosa. (Muito bem! Palmas.)
- de Legislação Social, favorável; e
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O nobre Senador Dirçeu..Car-.:..:.:.-âe- Finanças, favorclveJ.
doso enviou à Mesa requerimento qlie, nos termos regimentaiS, Vã.i ã~ó ê:úfrh.e
7
da Presidência.

n•

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) diente.
Passa-se â

Está finda a Hora do Expe-

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Em conseqUência, deixam de ser submetidas ao Plenário as matérias da
pauta, uma vez que todas dependem de votação, ficando sua apreciação adiada para a próxima sessão.

São os seguintes

o:~·

itens cujà. vOtaçãO é adiada:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara _nl' I 14, de 19&1
-Complementar (n"' 168/80- Complementar, na CaSa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o DecrelO-lei n~' 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direlto tributário, e
dá outras providências, tcrido
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das Comissões:

-

de Con.~_tituição e Justiça;
de Economia; e
de Finanças.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 362, de
1_9_7_9!_ç!_ç__<:t!:!_toria~d_o ~~!:@_9_<:?! Hurilbe~t~ Ll!c~~a,_ que_aJtera dispositivo da Lei
n~ 6.718, d-e 12 cfC i10-vCmbrO -de-1979:-=-telldO-~-~PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•sl.l30 a 1.133, de 1981, das Comissões:
00

.,..-de
- de
- de
- de

Constituição e Justiça;
Legislação Social;
Sefl'iço Público Civil; e
Finanças.

8
Discuss.ão, e_fn primeiro turno, do Projeto de Lei do_ Senado n~' 3QQ, 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 Jusriça, pela constitucionalidade e juridicidade;
--de LegislaÇiiO SOcicií.favoi-ávef;-- di> Serl'iço Púhlico Cil'l'l. contrâdo;- e
-_..,.,de Enmomia, favorável, com as Emendas de n~'s 1 e 2-CE, que aprew
senui·:---~

--

-

-_(Depen-dei-ido da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador
Gilbriel Hermes, de adiamento da disçussãá para reex.ame da Comissão de
;erviçc Público Civil.)

(Dependendo da votação do Requerimento n"' 47/82, do Senador José
Fragelli, de adiamegto da votação para reexame da Comissão de Finanças.)

.O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Jutahy Magalhães.

2

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Antes de iniciar o prónlfOCiatnento que pretendo fazer hoje, gostaria de
refei"irwme a essã questão de contrataçõeS -de funcionãrios pela atual Mesa.
Não aceito, sem prcitestõ, Sr. Presidente, de qualquer um, seja companheiro nosso, seja alguém da imprensa, seja algum representante do povo da

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~'l3, de 1979,
de autoria do Senador_ Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria espeCial para o comerciãrio, na forma que especifica, tendó
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e- JustiCil, pela constítucior•.:;.:ida_de e juridicidade;
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outra Casa, ou de onde for, que possa acusar esta Mesa de fazer qualquer panamá, porque nós, que fazemos parte desta Mesa, sabemos perfeitamente o
quanto o n·osso Presidente, o Senador Jar:bas Passarinho, teln feito cõm qUe
nós evitemos, inclusive, preencher aqueles cargos necessários. Fo_ram feitas as
contratações no setor específicO do Serviço Médico, setor dirigido pelo nobre
e digno representante do PMDB nesta Casa_C que p·artiérpa·da Mesa, como
representante da Oposição. E eu não sei, Sr. Presidente, como se queira eivar
de qualquer irregularidade a ação dirigida pelo Senador Gilvan Rocha.
O Sr. Dirceu Cardoso - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Darei o aparte a V. Ex•
O Sr. Dirceu Cardoso - Bem, V. Ex" diz que não é_ um panamá. Bom,
também quarenta e sets nomeações não vão cónstituii' o- Canal do ~8:-~amã,
mas pode ser o Canal do Suez, pode ser um suezinho ...
O SR. JUTAH_Y MAGALHÃES - V. Éx' liniite-s~ à_ matéria do_ ~eu
aparte.
O Sr. DirceU: Cii;âoso --:-:- Eu estou com o aparte.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• está com o -aparte, mas seja
educado. Comece por aí.
-- -0 Sr. Dirceu Cardoso -Não grite, porque não me faz cal~!· Isso aqui
não é a Bahia. Não gritel
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Aqui é o Senado Federal e temos de
respeitar um ao outro.
O Sr. Dirceu Cardoso -Não grite, porque não ·abaixo a minha voz por
causa do grito de V. Ex• Não grite. Calma! Tenha calma, sofreie o seu rnan'
donismo, porque não adianta.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Tenho de manter a calma?
O Sr. Dirceu Cardoso_- E se não tiver, tem q1:1e inailtet mesmo·.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se não iiver o quê?
O Sr. Dirceu Cardoso- Se nã_o tivçr a cillrf!,a,tem que mantê-la. Ora, esta, o que V. Ex• está pensando? O que ê isto'?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nobre Senador, conclua o seu
aparte.
Sr. Presidente, o que eu pedi for-istO:
"O Presidente do Senado Federal, no uso de suas ~tríbuições
regimentais, com base na delegação de competência contida nos artigos ... ainbos da Comissão Diretora:
__
Considerando a absoluta necessidadç do serviço demonStrada
pelo Diretor -da Subsecretaria de Assistência Médica e· Socíal, _reconhecida pela Comissão Diretora em sua segunda reunião ordinária,
realizada a 18 de março de 1982, e à vista do carãter de emergênCia
de que se reveste a situação
Resolve:
Autorizar a contratação, pelo prazo deterffiinado de or!:ie meses ... ·•

O Sr. :Jirceu Cardoso -

Onze meses, Sr. Presidente. Então, por que isto _tudo? Então, pedi, Sr.
Presidente, este relatório da_SAMS. Eu quero saber por que quer o Diretor
do SAMS, que é um médico, sabe que tem urgência de se contratar motorista~
de se contratar atendente, de se contratar recepcionista, de se contratar sete
telefonistas? Que Diretor de Serviço de Assistência Médica, que tem a visão
Conjunta· dos problemas do Senado Fede_rªl? Que relatório é es._te? Mas esse
rela~ório não me Veio às- mâos até hoje.
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para Washington, quando na.Lealidade não terops nenhum Mr. Smith? Nós
ternos aqui cidadãos de bem, nós ternos aqui Seriadores que trabalham pela
República, COm noticiários dejornaís-rornecidos pelos Senadores. Nós estamos aqui, e temos que dar o testemunho de que esta Casa muitas vezes fica
vazia porque ninguém suporta inaís ·a palavra do Senador Dirceu Cardoso. h
quem tem esvaziado este plenário. Da mesma manefra que alguns meses atrás
dizia que ia ser bombardeada a sua casa, agora fica inventando que segunda-·
feira próxima nós téremos a·qui novas nomeações. Fala assim para depois,
quando não existirem essas· norri.eaç.ões, dizer que deixaram de existir por cáusa da sua interferênciã.
Nós estamos cansados desse achincalhe.
O Sr. José Uns - Sr. Pre?id~te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Senador Jutahy Magalhães, V.
Ex• permite que o Senador José Lins use a palavra?
~ .. O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Darei o aparte a S. Ex• com muito
prazer, se me for solicítado1
O Sr. José Lins- (Pe)a ordem.)- Sr. Pr~sidente, peço a V. Ex• que leia
o texto do Regimento Inter~o. fefererit6 a ap~rtes e que a Mesa o aplique
aqui, nessa ocasião. É muito importãnte que haja o mínimo de condições de
entendimento para que o pensamento de cad_a um possa ser claramente ex~
pOsto. Jã que acredito que se trata, aqU:i, no caso do Sr. Senador J.utahy Magalhães e do Sr. senador:_ Oirc~~.t _Carçloso1 d,ç__p_~S_9aS que estão interessadas
em esclarecer um assunto importante, nã<_? havendo, portanto, nenhuma necessidade de que se passe à agressão, através de apartes. Peço, portanto, a V.
Ex• que leia o texto do Regimento-iefererite ao-pedido de apartes e que os coICgas o obser:vern text~almente, podCndo naturalmente, cada um, depois, res·
ponder o discurso do outro·:
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Fique certo V. Ex• de que a
Mesa assegurará a palavra do orador que se encontra na tribuna. Mas, atendendo a sQlicitaçào de V. ·Ex•, dtO o Regirhento fnterno, que, no Seu art. 16,
inciso X, letra a, diz textualmente:
o aparte dependerá de permissão do orador, subordinando-se,
em tudo que lhe for aplicâvel, às disposições referentes aos debates;"
E, também, a letra p·
e) se o orador recusar permissão para o aparte, este não serâ
publicado;"
Eu dei ciência ao ríObre.. Senador Dirtetl"'Çarqo~o.e espero que S. Ex•
a nossa situação e atenda ao_ Regimento.
O Sr. José Lins- Agradeço a V. Ex•, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Contínua com a palavra o
nobre Senador Jutahy Magalhães.
_O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr, Presidente, para concluir este
preâmbuto do meu pronunciamento, desejo diZer apenas, a V. Ex•S, Srs. SenadOres, de que esta· Mesa não tem nada a esconder. O Sr. Senador Jarhas
Passarinho é um homem de bem e que merece o respeito de todos nós.
_Portanto. Sr. Presid_ente, tenho que, não em nome da M~a porque não
estou, aqui, querendo representar ni"rl.&ii~ffi.-porque V. Ex" a -representa tão
bem, mas a Mesa atual, como as demais que nos antecederam, é_comp_osta_d~
homens que merecem respeito dos seus_ pares e não serem achincalhados,
como algumas vezes se procura fazer.
--Sr. Presidente e Srs. Senadores, ... airida estou ouvindo voze$._ Quã.ndo
falam tanto em respeito a Regimento, continuo ouvindo vozes sem serem au~
torizadas por nós.
~-~preenda

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, ninguém estâ escondendo os fatos que se passam aqui no Senado. V._Ex• sabe perfeitã.merite que
esses atos ~stão publicados no Diário dp COngresso Nacional- Seção II, no
dia 24 de março. Portanto, são- atos públicos, conhec_idos por qualquer um
que deseje examinar o que se faz 3:qui neste Senado.
O Sr. Dirceu Cardoso - Petmite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não permito mais, nâo Senhor. V.
Ex•, no meu discurso, pode ter certeza de que jamais interferirá.
O Sr. Dirceu Cardoso - Então, está fugíndo ao debate.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Peço ao nobre S~n_ador Dirce\1
Cardoso que respeite o Qrador . .
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Veja, Sr. Presidente, a insistência de
que fatos estão sendo ocultados. Esses fatos que S. Ex• diz que estão sendo
ocultados estão publicado no Diário do Congresso Nacional, ~eção II, do dia
24 de março"de 19:82.
Prossigo, Sr. Presidente e ·srs. Senadores:

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• tique calado, e que a Mesa
não aceite que essas palavras do Senador, sem a minha autorização, constem
dos Anais. O Senador Dirceu Cardoso não pode interferir no meu discurso
sem licença. Tem que respeitar o orador que está na tribuna e não pode falar
sem a permissão do orador. (O Sr. Presidente faz soar a campainha.) Aqui,
Sr. Presidente, hâ alguém que acredite que há órgãos que permitem que se vá

Crescem e se multiplicam atualmente, as preocupações e discussões acerca de uma reforma tributária. Tanto na iqtprensa, quanto no Congresso e,
agora, no âmbito do próprio Poder Executivo, inúmeras vozes se vêm manifestando sobre o assunto, algumas sustentando a necessidade de uma revisão
profunda, outros a de simples ajustes, mas, de um modo geral, todas propugnando por urna alteração do sistema tr'hlJtârio.
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Em diversas ocasiões, ó" Ministro Delfim Netto abordou a questão,
dizendo::-se favorável às mudanças pretendidas. Recentemente, em entrevista
concedida ao Correio Braziliense, publicada na edição de 28 de março último,
referia-se o Ministro do Planejamento à criação de um grupo de trabalho, encarregado de elaborar um anteprojeto da reforma tributária, a ser submetido,
proximamente, ao Congresso-.
De sorte que, não há mais dúvida quanto à urgência dessas medidas e a
grande atualidade do terna.
Sendo assim, e considerando, ainda, um antigo desejo de nos pronunciarmos sobre o assunto, vamos fazê-lo agora, com prováveis desdobramentos posteriores.
Pretendemos oferecer modestas contribuições às idéias e às proposições
que se formam neste mámento, partido de um exame críticO do sistema tributário como se encontra estruturado em nível constitucional, num tríplice enfoque político, econômicb e financeirO. Estabelecidas essas premissas críticas
gerais, passaremos a examinar questões específicas, relacíonadas c_om -a aplicação do sistema, nas esferas federal, estadual e municipal.
2. O sistemã. tributário atual originou-se, cOmo é sabido, do modo lo introduzido pela Emenda Constitucióilal n~' 18, de 1965, que implantou a então
chamada Reforma Tributária, na CoristituiçãO de_l946.
Comvém lembrar que, antes da Emenda CoristiüiCi0n31 n~' 18, de 1965,
nunca tivemos um sistema tributário propriamente. Os textos constitucionaiS,
até aquela emenda, apresentavam normas sobre tributos, com a única preocupação de fixar as Competêil:d:is- da União, dos Estados e MunícípíOS em
matéria tributár"ia~- Faziam, portanto, apenas a díscriffifnãÇãO de rendas provenientes da cobrança de tributos, em relação às esferas do poder tributante
da Federação. Mas, afora issO, neilhuma daquelas ConstitUiÇões chegou a e_stabelecer um conjunto de normas e princípios de natureza tributária, estruturado de forma que se lhe pudesse atribuir a qualidade de um verdadeiro sistema. Isto só ocorreu, realmente, com a referida Emenda n~ 18, de 196_5, que
diSpôs, pela primeira vez, s_obre _um sistema tributário nacional, cuja vantagem inicial, indiscutível, foi a de neutralizar, senão ~limir.ar, o~ conflitos de
competência- impositiva e as duplas ou múltiplas incidênciãs, até então comuns, entre os poderes tributantes, por força da rígida e explícita divisão de
competência que foi estabelecida.
Esta vantagem inicial, todavia, fez-se acompanhar de uma-característica
marcante, identificada, de pronto, por alguns dos principais especialistas na
matéria.
Foi o caso do saudoso professor baiano, Amílcar de Araújo Falcão, reconhecido como um dos maiores tributaristas brasileiros de todos os tempos,
catedrático da antiga Faculdade Nacional de Diriíto--do Rio de Janeiro, prematuramente falecido.
O brilhante professor, a propósito do sufocante centralismo, que caracterizava o nasCente sistenià tributáriO -nacional, pronunciou-se, pioneiramen~
te, com estas palavras: ..... paternalista e centralizador, esmagando a autonomia dos Estados e Municípios ... "
De fato, o centralismo financeiro do novo sistema apresentava-se como
sua característica fundamental.
Mas, por que paternalista e centralizador, como o chamou .Amílcar Falcão? Porque a discriminação de rendas -ou seja, a partilha das rendas tributárias ---=-da Emenda Constitucional n~' 18, de 1965, atribuiu aCiS Estadosmembros e aos Municípios impostos que, financeiTamerite, não lhes assegurariam recursos- suficientes, tanto assim qUe o novo mecâlliSirió de ti'ãifSferên~
cias e participação na receita da União foí instituído para compensar, de certa
maneira, essa insuficíêncíã.
Como resultado, teríamos ·o enfraquecimento do próprio priíicípio federativo.
Nisso, resumem-se as primeiras críticas à Reforma Tributária de 1965.
3. Aonde chegamos? Hã, realmente, um centralismo financeirO~ ein decorrência do que a hipertrofia da_U nião está desnaturando a Federação? Nesse panorama, qual a posição dos Estados e MunicípiOs e quais às PosSíveis alternativas, no plano financeirO? Haveria, hoje, de fato, a rieCessidade de uma
nova reforma tributárià?
Estas são as qu~tões que deveremos examinar.
4. A estrutura de um sistema tributário, como de resto a de um sistema
político, da organização do Estado, etc. r., é tarefa de ordem constituciOnal.
Portanto, à ConstitUiÇão cabe ditar o modelo e os princípiOs fundamentais do sistema adotado.
Temos, em vigor, o sistema tributário da Emenda Constitucional_n9 l, de
1969, com ligeiras modificações posteriores, onde encontramos definidos os
aspectos básicos da matéria, ta1s Coino: as -espéCies de tributos .do sistema e
sua conceituação jurídico-constitucional; a delimitação rígida da competência privativa, da competência comum, da residual e da cumulativa; as limi-

tações do poder de tributar, destacarldoRsea imunidade recíproca- e as ímunidades específicas de certós impostos; os fundos de participação; as modalidades e critérios de distribuição da receita tributária; etc ....
De tu,do isso, o que mais importa, para o assunto que pretendemos enfocar, são os efeitoS Iíóap.~eirOs do sistema; Vigente. Para tanto, apenas um des_ses -po-nto-s, em prinCípT9, TIOSVai infefe5Sã"i"-, que é o dKãlribuição constituciOnal da competência tributária aos entes-ti-ibutantes, ou seja, a discriminação
de r~ndaª.
Esta corresponde à chamada receita autônoma ou própria, advinda da
arrecadação dos impostos privativos de cada esfera de governo.
. IaiSI.nlpbstOs ífri\-,-ãtiVoS e~S'tão arrolados, taxã.t1va e-rigidamente, nos artigos 21 a 24 da_Con_stituição, de cuja análise não nos ocuparemos no momento, convind_o, entretanto, r~saltar, desd_e jã, a cQmpetência substancialmente
mais ampla da União.
Além desses impostos privativos, constituem, também, receita própria os
demais tributos (taxas e contribuição de melhoria) de competência geral, arrecadados no âmbito das correspondentes atribuições de cada ente tributante,
vale dizer, no âmbito da União, âos Estados, Disüítõ-Federal e Municípios.
Aos Estados, Distrito Federal e Municípios, ao lado dessa receita autónoma, isto é, daquela proveniente dos poucos tributos de imposiÇão priva-tiva, é destinada parte de arrecadação de alguns impostos federais, atravês dos
m-ecanismos de participação e" distribuiÇão da receita federal.
Com essa visão geral das fontes de receita tributária própria e transferida, previstas na COnStífu"lção; VatnosretOmar õtémã do centralismo financei~
ro, analisando, primeirament~, a estrutura financeira típicã dos -Estados
Compostos, comparando-a com a dos_ Estados Unitários.
·
5. -A estrutura financeira dos Estados de tipo federativo (composÍos)
correlaciona-se com sua própria estrutura política. Isto é: às duas ou mais esferas_de poder político relativamente autôriOmas, ·assegura-se uma necessãria
e correspondente autonomia financeira-.~ -Esta, por sua vez, se concretiza mediante a atribuição, aos poderes federados, de competência para instituir tributos, arrecadar, administrar e despender renda própria, tendo em vista o respaldo financeiro, indispensâvel
para configurar e garantir aq~:~ela autonomia política.
Por outras palavras, a estrutura financefr-ao de uma Federação repousa na
estratificação política do Estado, assegurando a relativa aUtOnomia das ordens parciais da Federação, mediante o reconhecimento e a garantia de uma
atividade financeira própria de cada esfera de poder, observados os limites legais.
Evidentemente, o aspecto mais relevante desSa atividade financeira e que
se co-nstitui no ponto de maioi- triteresse· i;ãrâ. ·os entes dotados desse poder
político-financeiro é, precísamente, stia Plena:-capadd-ade_de obter receita deriVada da imposição ode tribut9s.
Isto ressalta a peculiaridade da estrutura financeira do regime federativo,
que é o de não_ser essencialmente _centralis.ta. __e_e_lo_ç_o_ntrário, a estrutura fi-nanceira da Federação deve ser, naturalmente, difusa, como difusa é sua estrutura política.
Apesar disso, nos diversos Estados Federativos (compostos), -o centralismo financeiro mostra variações sensíveis, na medida em que a estrutura política se apresenta também diversificada, ora reconhecendo-se ampla autonomia aos entes periféricos (estrutura difusa ou centrífuga), ora fortalecendo~se
o Pod~r _Central e, COJ1Seq~ente:ffi:ente, redu~Jn~o-se a autonomia periférica
(estru-tUra- centralistã -ou -Centripetaf___
- - 6. _Já se pode perc~b~r._d~í, que a idéia de centralismo é ínsita ao concCúO aeregirTle-UilHãriO,=
-COgTta--d2diVTsãO~ do poder políticó,
nem, por via de conseqüência, de partilha de rendas por diferentes autonomias financeiras.
No regime__ u_nitário_, o Estado é um to_do indivisível politicamente, ou,
quando muito, composto por meras repartições administrativas.
Desse modo, a discriritiilâ._ção'de_rendas_dos Estados ditos compostos (federaÇões) não se justifica naqueles de tipo tiilítádo, no que concerne ao verdadeiro respaldo financeiro da autonomia político-administrativa, que é exataniehte-aquilo que representa a discriminação de vendas.
Podemos nos convencer, portanto, de que o centralismo· firianceiro é
congênito ao Estado de tipo unitário, sendo suas possíveis difusões simples
expedientes de natureza administrativa, visando a aperfeiçoar a máquina arrecadadora ou a djiigir, con~enien_tç_menfe, porção de recursos a esta ou àquela divisão administrativa do Estado, como estratégia da política global
adotada.
Á-diferença, poiS, entr~ um e outro, consiste em que, no Estado Fedef3.iivo (composto) a divisão de rendas é consectãrio fininceiro da autonomia
política das ordens componentes da Federação, enquanto, no Estado unitãrio, hã apenas um poder político e a renda desse poder único é dividida entre as unidades administrativas. tendo em vista a conveniênCia· dessa divisão.
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De acordo com o que dissemos, resta-nos afirmar e eriunciar o objetiVO
fundamental de uma discrirriiil.ação de rendas, que é o de se ajustar, da forma
mais realista possível, às necessidades financeiras dos entes federados.
Esta forma realista, por seu turno, implica uma otimização da repartição
das rendas tributãrias, a ponto de se destinar a cada qual dos poderes tributantes federados um substancial aparte de recursos, adequado às suas realidades e capaz de satisfazer, plenamente, suas necessidades financeiras.
Imaginar-se uma discriminação de rendas ideal e perfeita é quase impossível, mas buscar-se um ponto ótimo da repartição de receitas é tarefa inerente a um processo de aperfeiçoamento, que-·se deve objetivaf.
No caso brasileiro, a atual discriminação de rendas tributárias atende a
este objetivo e se revela adequada à satisfaÇão das necessidades da Federação?
7. Alguns especialistas, como JOSaphat Unhares, por exemplo, repetindo Francesco Mitti, afirmam ·que os teóricos das finiinças-erram ao atribuir
excesso de rigor científico a fe~nômenoS financeiros e tfibutãrios, _quando e~tes
possuem natureza contingente e provisória.
Nesta linha de raciocínio, o citaâo autor diz o seguinte:
"Incorreram neste erro os que implantaram no País o sistema
tríbutãrio consagrado na Emenda Constitucional n9 18, julgada racional, mas que, embora aPresentando incontestáveis aperfeiç-oamentos ao sistema anterior, chocou-se com as condições económicas de grande parte dos EstadQs da Federação .. .';-{in ..A Reforma
Tributária e sua Implicação nas Finanças dos Estados e Municípios", Fundação Getúlio Vargas, Rio, 1973, pãg. 96).
A ser correta a observação, acrescentaríamos que não só _os .Estados,
mas, igualmente, os Municípios sofreram o impacto da reforma. O autor
mencionado excluiu os municípios desse ·resultado neg<,ltivo, porque, em seu
lí~ro, ele defende a tese de que a reforma tributãria não lhes trouxe qualquer
prejufzo de ordem _financeira, chegando mesmo a propugnar pela alteração de
sua estrutura político-administrativa, de maneira que eles passassem a ser'
considerados simples autarquias territoriais. É bom fri_sa_r _que não coiJ.cQtdamos, absolutamente, com esta tese, não só do ponto de vista político como
em relação ao perfil técnico-jurídico --da figura preienâida.
Quanto ao sentido crítico do excesso de rigor científico da reforma tributária, de 1965, e em abono da opinião de Josaphat Unhares, ter-se-iã manifestado o íns_igne·mestre Arriílcar Falcão sobre a Emenda Constitucional n"' 18;
esta adotou, no particular, um critério de auto-suficiência e
de plenitude muito pOuco científico e que somente seria aceitâvel no
pressuposto de que esse diploma se destine a ter vida efémera .. .'_'
(Josaphat Lin~es, obra citada, pãg. 97).
H ...

Devemos observar, de passagem, que os referidos autores, ao criticarem
o excessivo rigor científico do sistema implantado, deviam estar considerando, tão-somente, os aspectos econômico-financeifOs dã Cjü.es~~o. -Quanto a
isso podemos concordar. Mas, com referência aos aspectosjuridicos_, sem dúyida que se impõe o maior grau possível de rigor científico, sob pena de incorrermos no grave equívoco de tomarmos as vicissitudes como regra geral e a
estabilidade como a exceção._
Mas, voltando ao ponto central de nossas considerações, queremos dizer
que, em termos financeiros, no sistema tributário vigente, é ób_vio que a
União detém a maior e mais sub~tancial parcela da renda tributãria nacional.
Entretanto, ser óbvio, neste caso, não significa ser lógico.-~ preciso examinar a lógica do sistema. E tal exame se fa~a. no ·contexto histórico das discriminações constitucionaiS das rendas tributárias, Co-nSiaerando-se, sobretudo, a conjuntura político~econôrriica em que se realizaram~
8. Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pode-se constatar que, sob a
ConstitUição de 1946, até o advento da Emenda n9 18, houve um equilíbrio
satisfatório da discriminação de rendas, entre as três. esferas de poder tributante, ao menos em nível teórico.
Mas, é de notar-se que, naquela conjuntura, o MunicípiO conStituía a
verdadeira base do nosso sistema federativo. Não quer isto significar que o
poder se manifestasse, inequivocamente, de baixo para cima. A verdade, porém, é que o Município mantinha uma imp-ottância fundamental de natureza
política, de tal maneira que ele se apresentava corno uma es-pécfe de ponto de
equilíbrio da Federação. Esta situação poder-se-ia traduzir numa regra, pela
qual se afirmasse que, fortalecido_ o Município na sLi:a autonomia geral (política, administrativa e financeira), fortalecidos estariãtn <iS-Estados e, por conseqüência, a União. A cOncepÇão era, portartto", a de que fortaleci dê o mãis fraco, fortalecido o mais fórte. O fortalecimento da Feaeração se manifestaria
do menor para o maior, de baixo para cima, do mais fraco par8. o mais forte.
E, desse modo, fortalecidos politicamente os Estados e os Municípios, fortalecidos, também, financeiramente.
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A partir de 1964; tiveinos urria müdança radical na felção do quadro federativo brasileiro. A filosofia qu~ inspiiou O·modelo federativo de 1946
apresentava, então, novas diretri~c:s. A concepção não- era maís tridirecional.
Passou a ser unidirecional, voltada para o forÜÜeçimento "compacto do poder
federal, da União. A idéia predominante era a de que a União não deve refletir o desenvolvimento, mas, ao contrário, imprimi-lo, isto é, dirigi-lo de cima
p·at:_a baixo. A fórmula de 46 mudou, passando-se a adotar a tese de que fortalecido o mais forte; fortalecido o mais fraco e, assim, a própria Federação.

O .Sr. José Lins -

Permite V. Éx'- um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com.todo o prazer.

p Sr. José !-ins ~ Nobr~-Senador Jutah)' "fvlagaf~ães, esse tema tem sido
objeio de comentários no Congresso NaCional, de profundas críticas ao Go~
verno: É uril tema m3.duro para ser considerado pelo Executivo, é um tema
complexo. V. Ex'- hoje faz uma anãlise percuciente da matéria. Considero o
discurso de V. Ex• uma <;ontribuição importante para a abertura do debate
que certamente s_e seguirá sobre a questão tributária aqui, no Congresso Nacional. Parabenizo V. Ex'- Aproveito a oportunidade do discurso de V. Ex•talvez nada possa acrescentar - para chamar a atenção ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES..,., V.

PJ<' sempre tem algo a acrescen-

ta r.

sr:·

(i
iõ~i-Ltizs- MuitO Qfirigado ã- V. Ex• Chamo a- atenção pàra J.lm
aspecto importante da ampla reforma do poder de interferência do Govei'no~
do Poder Público, sobre a distribuição d_os meios, não só decorrentes de tributos como de todos os meios, de todos ·os ie;cu.rsos que hoje estão disponíveis pelo Poder Público para a execução da sua tarefa. Chamo a atenção para
este aspecto, porque hoje, na realidade, o orçamento da União é apenas uma
parcela, e relativamente pequena, dos recursos que são controlados pela
União. Os recursos hoje manejados pelo Poder Público são muito mais amplos do que aqueles que decorrem da política fiscal do_ governo, dos tributos.
Ao se fazer uma análise da política tributária ou J.lma reforma do Sistema Tributário Nacional, é indispensável analisar todo o sistema de poupança que é
canalizado para a mão do Governo, para investimentos, de modo que o Governo possa utilizar a reforma para cumprir os seus objetívos priiJ.cipais, que
são: primeiro, garantir a ordem e ajustiça; segundO, promover o desenvolvimento. E quando se fala em promover o desenvolvimento, é claro que aqueles
que menos têm hoje deveio merecer um pouco mais, já qUe o Estado deve tender a ajudar a todos,~~ ~odo_ a pretender nã? o igualitarismo total, que seria
impossível, mas reduZii, cofio se faz hoje; côffi pouco ·suCesso, as diferenças
entre regiões, entre pessoas; entre iiidivíduos. É muito importante que esses
objetivos sejatn atingidos, e ainda que esse objetivo fundamental --o da busca de maior equilíbrio no bem-estar das populações ao longo do País, seja
também atingido. Minha idéia é que, ao se analisar a reforma tributária, também se analise todo o sistema de recursoS atualmente manejados pelas insti~uições paraestatais, que somam muito mais do que o orçamento, a fim de se
obter um resultado _equânime com as necessidades tanto das pessoas físicas
como dos Estado~_ e r~giões do País~
O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Agradeço a V. Ex•, nobre Senador
José Uns. V. :E,;.11 sempre trãz contribuições valiOSas, quando aparteia os oraCfõres--que estão na tribuna.
O Sr. Itamar Franco -

V. Ex'- me permite?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sempre digo que realmente temos
que discutir muito esta questao no Cong:ressoLe daqui deverão surgir vârias
idéias p~1ra o ::tperfeiÇoariif:ntõ da política tributária do nosso Pais. Temos que
eslabt:lecer, de início, uma filosofia; se devemos acreditar no fortalecimento
da base da Federação, que são_ os municípios,-· ou se devemos manter como
uma con!>eqüência de um ato de Governo, de uma decisão de Governo, o fortalecimento e a centralização do poder da União.
O Sr. José Uns- V. Ex• tem toda razão.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -São dois os sistemas que lemos que
discu_tiLpara ver quai·O melhor, aquele que 3tende mais as necessidades e aos
interesses do País.

O Sr. José Uns -

V. Ex• sabe que o sistema atual é muito mais ...

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- De saída, V. Ex• pode dizer que talvez 'CorÕeçemo-s a discofdú daí em diante. Mas, no meu entendimento, o sistema deve fort_alecer mu~o financeiramente os municípios brasileiros.

O Sr. José Lins -

Mas, concordo absolutamente com V. --Ex•

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Fico mais satisfeito de ouvi-lo.

O Sr. José Uns- Ainda mais, alego que o sistema atual é o mais dirigido, talvez mais adeguado ao Estado unitário do que uma Federação.
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sim, mas aí, dentro de um princfpio
paternalista, porque como V. Ex• sabe os tributos arrecadados chegam na
base de pouco mais de 5%. Então, vê V. Ex• que se fõssemos estabelecer esse
percentual sobre os outros orçamentos que V. Ex~ levantou agora, aqui, arespeito de que nós temos, realmente, mais do que um orçamento, temos outros
orçamentos pela frente ...

Mercadoria e o restaurante para turista' não paga. E assím era, inclusive com
o comércio de jóias e o comércio de ouro, existente no País. Portanto, meus
parabêns a v. Ex1' Mas, oxalâ o Governo de V. Ex• tenha a sensibilidade, depois de tantos e tantos anos, de que essa reforma é imprescindível, não apenas
às porti.ls das eleições.

O Sr. Lomanto Júnior - Pelo contrário, o orçamento paralelo é bem
maior de que nossa dívida ... _

O SR. JUTAHY MAGALHÃES --Senador Itamar Franco, V. Ex•
veio, também, abrilhantar o meu pronunciamento a respeito dessa momento~
sa~qq~~(l'f9 da rçfortll~_fiib!lJád~._V. Ex• ?.C_I,Ú~~ o Govefii_o de_ estar examinando esse problema porque-estamos num ano eleitoral. Mas, V. Ex• citou o pronynciamento, que todos nós aplaudimos, do Senador Hervídio Nunes, e V.
Ex• h;!.dt; se_recQrçi_a.Lque a Oposição criticou o Governo, exatamente porque
i~ia levar um ano para enviar a reforma para ser discutida no Congresso. Este
_Governopag~ por _ter cão ou por ~~-0: ter cão. Se_e~viar este ano, está tomando uma medida eleitoreira, se deffiorar pai-a enviar no próximo ano, então est{l contra o interesse_ dos municípios.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Exato. V. Ex• veria que o- percentual iríã baixar muito, se levássemos em consideração o orçamento paralelo.
V, Ex• diz bem que foi uma filosofia do Go'.rerno no momento que estabeleceu a Emenda CQilstitucíonal n9 18. O Dr. Roberto Caillpós, -que espero
venha a ser nosso colega aqui no próximo ano, teve como ldéiã tr-ansferir Para
.~s municípios, recursos através da ação da União, -estabelecendo os_ programas de execução de obras e b_enefícíoS àqueles municípios. Então, é uma
ação, poderfãmos chamar de paternalista ou_ podería~os dar outra designação, rilas ficúiã sempre na dependência de uma ação política da União; se
deveria ou não tr-ansferir" pãra deiei"minãdo município, recursos suficientes
para que esses municípiOs púdessem executar cOras.

O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, estariam, hoje, os municipios, de chapéu na mão, procurando os governadores e os governadores pro~
curando o Presidente da República.
Senador Lomanto Júnior, permita antes que eu conceda o aparte ao Se~
nador Itamar Franco, que já o havia pedido.

O Sr. Itamar Franco - Senador Jutahy Magalhães, V. Ex• faz uma
análise judiciosa da chamada reforma tributária, o Senador José Lins prefere
chamar de ampla interferência do Governo Central. O Senador José Lins,
como sempre, rodeia, rodeia, através do seu pensamento mas não vai ao fulcro da questão.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não apoiado!

O Sr. Itamar Franco- S. Ex• devia ter dito o_ seguinte: que a Federação
hoje, no Brasil, só existe no papel, essa é que é a verdade. Essa é uma -verdade
cristalina que o Governo só está enxergando agora, às portas das eleições. V.
Ex•, há pouco, disse aí, por exemplo, que gostaria ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Discordo dessa afirmativa de V.

Ex•
O Sr. Itamar Franco- Eu sei que V, EX• não vai concordar com as minhas afirmativas. Mas, como me concedeu o aparte, tenho que externar o
meu pensamento. V, Ex•, há pouco, falou e deu um exemplo prático queo me
permite até estender um pouco mais a minha intervenção- ao_ discurso c1e V.
Ex•, quando se referiu à possível presença do Dr. R?berto Ca~pÕs no Senado Federal. Oxalá isso -não acOnteça, porque evidentemente nós pretendemos
eleger um Senador pela Oposição. Mas, esse homem hoje tem dito o quê? Ele
deixou de ser um técnico burocrata, hoje Embaixador em Londres, e começou a percorrer os municípios do seu Estado. Começou a seritir de perto o
mal que está fazendo neste País esse centralismo econôrnico dirigido por um
governo, em determinada época, mais autoritáriO do que está hoje. Só aiora,
às vésperas das eleiÇões, o Dr. -R.obefio CilinPOs, pretendente ao cargo de Senador da República, tem a percepção, a sensibilidade de verificar que essa reforma -implantada através da Emenda n'i' 18/65, ela deveria ter sido modifica~
da na dinâmica do tempo e não agora. E nós assistirrios o quê? O colega de V.
Ex•, o nobre Senador Hclvídio Nunes, há quanto tempo defende, des_~e plenário. E ainda debatemos no outro dia-- a reformulação do ICM? Úm homem do Governo, um homem que pedia, inclusive, essa reformulação da sistemática do ICM, em função dos Estados nordestinos empobrecidos. E o Governo tem assistido e criticado a nós outros por avançarmos contra esse_ ~en
tralismo econômico. Mas, de qualquer forma, o Governo avança. E a Vantagem, Senador Jutahy Magalhães, de eleições, e a vantagem do regime dem_ocrãtico, quando o Governo é
a-um effil)ate eleitoral, um embate importante, como é o de 1982, é que ele tem que voltar à realidade das praças
públicas, dos comícios, ele não pode ficar nos gabinetes fechados. Aí o Governo tem que tentar, ainda que engatinhando, esta reforma, como V. Ex• diz
muito bem, tem que defender, sobretudo o município, a base da pujância, a
base da renovação das lideranças, porque é no pequeno município que se formarão as futuras lideranças deste País. Portanto, nós precisarrios desta reform.ulação tributária, o inais rápido poSsíveL Descuipe--a exte"ilSão do ãparte,
semente para dar dois exemplos com relação ao ICM,já trazídos a est~ Casa:
a revista pornogrãfica não paga o Imposto de Circulação de Mercadorias, o
~aterial escolar paga; o restaura_nte popular paga o Imposto de Circulação de

Chailiaao·

O Sr. Itamar Franco -

Não! P-ermite um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Vê V. Ex• que há uma certa incoerência.

O Sr. Itamar Franco- Não. V. Ex• me desculpe Senador Jutahy Magalhães. Desculpe-me mais uma vez a interrür)Ção ao discurso de V, Ex• Ao contrário, S_enador Jutahy Magalhães, desde que aqui chegamos em 1975, todos
os Senadores da Oposição ...
O Sr. Lonianto Júnior"- E do

G~verno.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES bem o Senador Lomanto Júnior.

Da OposiÇão e do Governo, diz

O Sr. Itamar Franco- Todos os Senadores de OpOsição têm móstrado
ao Governo ...
O Sr. Lomanto Júnior- E do Governo também. Sou autor de um ...
CFSr. Itamar tranco- Seri-ad-of- Com-ãnto jún-io_r, daqui a poucO chego
lá. Por enquanto tenho que falar da Oposição, ainda não sou Governo.
Quando eu for Governo, falarei do Governo. Ainda não conheço essa
sombra fresca de pertencer ao Poder, Senador, acho que aind.:_t está muíto
Ionge. Não seLse vou cOrih~er esSa soffibra -goStosa_ de: pertencer ao Gove.rno.
Espero que a partir de 198§, quam sãbe? Já no meu Estado tenho lã minhas
dúv:idas, mas, quem ·sabe, em OUtros Estados teremos oportunidade? Mas, de
qualquer forma, Senador Jutahy Magalhães, nós não somos contra. Nós gostaríamos que ela já tíVesse se processado há 7 ou 8 anos.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Desculpe-me interromper o seu
aparte, mas V. Ex• tem razão; os Senadores da OPosição, os Deputados da
C!_ri?STçãõ, -os -senadOres- d?- _GOVernO, os Deputa_dos do Governo ...

Q S.r. !tainar -FrmJC(J_

-:-::'~Mas _o Governo -não. foi sensível.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES para modificar. .. -

... estão lutando há muito tempo

O Sr. Itamaf Franco - t: a última intÚrupção _gUe faço, apenas para dizer o seguinte: que n6s da Oposição -quando pedimos isso· aó Governo, está
cetto Cji.Ie o Goverrtõ riã(i qUeirá àteilder às ·nossas v-ozes, não seja sensíVel ao
nósso pensamen10. Mas à ciiie"Eexatam.ente-ti-isfe é 'isso: quando _o homem do
Governo pede e ele não o atende, ele não é sensível, exatamente mostra o quê?
que:o- Partido de V. Ex• é apenaS uril Partido que ceiO nesta o Governo na Casa, mas não exerce uma açijo efetj'~o_'a para essas mudanças, lamentavelmente.
O SR. JUTi\.1-iY M.AQ~l,,HÃ_ES.~_\'"oja V. Ex•, nobre Senador Itamar
Franco, que nós podemos discordar, inclusive dessa parte final do aparte de
V!_ Ex• Porque, Deputado Federal, eleito em 1974, ao chegar nesta Casa, em
1975, tive a preocupação de apresentar uma em-enda constitucional, aumentando o Fundo de ParticipaÇão de 5 para 10%. Tive a sorte apénas pelas circunstâncias do momento, porque o Sr. Senador Marcos Freire a apresentou
nÇJ Scf!<!dÇI 1__ 1}_ag_t,!ela épo~ ªp_resent_q~~~~_!,l_eparadamente, e eu apresentei na
Câmara, por coincidência no mesmo dia. Ele levou a vantagem de o Senado
ser menor do que a Câmara para conseg[!.ir o número de assinaturas necessário. Mas, o Governo foi_ atento a essa reivindic_ação. A reiVindicação não
-era minha nem do Sr. Senador Marcqs_Frei_r~, era uma_ r_eivindicação das duas
Casas do Congresso, de todos os_ Partidos, na época da ARENA e do MDB.
E o _Presideáte Geisei, por un:ta determinaÇão própria, porque tive conhecimento, il)clusive~ d:,l_reu_niQo_ d.e_S, Ex.•_com o.s Ministros da área financeira, os
Min-istros da área financeira d_iscordando dessa med_ida e o Presidente Geisel,
_ Po~- uma determinação pessoal, mandou que fosse atendida essa pretensão.
Então foi feito_um substitutivº--à_s_essas emendas, de autoria do então Senador
Petrôni_o- Portella, para--que aqui, através dÕ Senado, surgisse um substitutivo
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que fizesse a revisão desse Fundo de ParticipaÇão, gradualmente, passando
Para 5,6,7 até 9% V. Ex• há de convir, que não é suficiente.

O Sr. Itamar Franco- B evidente que nãó ê suficiente. Quando V. Ex',
há pouco, se referia" num debate com o Senador Lomanio Júnior, que é um
grande municipalista- nós reconhecemos no Senador Lomanto Júnior isto
- mas hoje a receita, digamos, proveniente de todas as rendas nacionais dos
municípios brasileiros não atinge nunca a 5%; é muito menos que 5%.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES mento apenas ter demorado um pouco.

Pois não, cóm todo o prazer, la-

O Sr~ Itamar Franco- Eu é que lamento a interrupção a V. Ex.•
O Sr. Lomanto Júnior- Eu peço desculpas por dar um aparte longo, tal
a importância--do seu discurso. E eu considero o problema transcendental; eu
considero o problema vital; eu considero o problema mais importante, até
mesmo superando a inflação, eu considero a discrirriillaçã'o de rendas o mais
importante prOblema brasileiro. Esse é o desafio ao qual nós, secularmeilte,
vimos sendo submetidos. Desde o Brasil Colônia ao Br~s~l_ República, pas~
sande pelo Império, os municípios são sempre a célula mizter da Nação;
configuram~se nos textos constitucionais belas expressões quanto a sua autonomia, mas, eles não têm passado de letra morta em nossas Constituições. Eu
pensei que en1 o mais tenso dos políticos brasileiros, neste momento, e confesso que estou realmente sob uma forte d_ose de tensão, m~as,_ ~ai é o entusiasmo
'com que o Senador Itamar FrancO ãpãffeia, hoje ele feZ injustiças mas às ve~
zes até interpretando mal, como ocorreu num debate com S. Ex•, qua~to à
Previdência Social, interpretando mal até um elogio, uma referência, ou~ não
digo urria defesa do seu comportamento, mas uma- jlJstític'ativa e até um
aplauso. Senador Itamar Franco, a política nilneira está ma:is tensa do que a
política baiana pelo que estou vendo. Sinto não ter aqui um vetar, um meio
de afertr, mas vejo que S. Ex' está numa tensão muito grande, o q~c.:__é_!lat~ral,
o que é comum aos políticos do seu temperamento, vibrátil, entusiasta. Com
este aparte, voltarei _aQ S~mador Jutahy Magalhães_.

O Sr. Itamar Franco - Eu responderei a V. Ex• depois, num aparte?
O Sr. Lomanto Júnior- Senador Jutahy Magalhães, V. Ex• pronuncia
hoje um discurso que a Nação inteira quer ouvir~ desde o mais modesto município, perdido lá nas fronteiras do PaíS, até a mais populosa capHal brasilei~
ra. O drama que vem sofrendo, a corrosão que se vem processando, sobretudo na economia municipal, é algo que estarrece. Este País deixou de ser uma
Federação. Ninguém pode atentar contra ela. Pois bem, nós, Poder Executivo, nós, Poder Judiciário, nós, Poder Legislativo, estamos ateiltarido coiitra a
Federação brasileira, aquilo que é TntOC"ã.vel em nossa Constituição. Não te~
mos mais federação, os municípiOS estãO reduzidos a indigentes, e os Gover~
nadores a exercerem o tráfico de influência para conseguir a"qú.ilo que lhes
pertence.
O Sr. Itamar Franco - Particularmente na Bahia, não é Ex•'?
O Sr. Lamanto Júnior- São todos, não só o da Bahia, mas todos _estão_
nessas condições._Q que eu posso afirmar é o seguinte-:-este assunto eu me
debruço sobre ele.
O Sr. Itamar Franco - Todos os.Gove~nadores•.. nom_~dos.
O Sr. Lomanto Júnior- Durante todos os meus trinta e cinco anos de
vida pública venho mostrando que não é possível, jamais este Pais alcançará
o seu desenvolvimento pretendido, porque nenhuma Nação o conseguiu. As
nações desenvolvidas são aquelas que fortalecem as suas _uQidades, e_1 até,
numa comparação- fíSica, numa ·comparação humana, nós vamos verificar
que, quando nós debilitamos a célula o organismo enfraq!Jece; o -todo
debilita-se e morre. Assim estão os municfpios que são ás células da Nação. O
Estado ainda tem o prestígio. Eu confesso a V. Ex' que a figura do Estado
não me empolga, eu vejo o Estado assim como uma espécie" de intermediãrio.
Num País como este eu preferiria que ele se trarisformasse nuina república
municipalista, onde a descentralização se impõe pelas distânciaS, se impõe ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V, Ex• ê do estilo francês.

O Sr. Lomanto Júnior-: Exatamente, V. Ex• lembra muito bem! Se impõe pelos costumes. Ternos apenas algumas diferenças de outros países porque falamos a mesma língua, mas ninguém pode comparar- se V. Ex•s visi~
tarem o Rio Grande do Sul, v~rificarão que é um outro país, comparando-se
com o Piauí ou mesmo com a minha Bahia; a topografia é diferente, os hábitos são diferentes, tivemos uma sorte e isso nos creditamOs à-colOilí:iii.Ção--Pcirtuguêsa, tivemos a unidade com a mesma bandeira, -co-m ã mesma língua que
ainda salvou um pouco a situação deste país contiilental. Ou Se faz uma reforma sêria, pois reforma capenga não devemos aceitar. Este Código Tributário
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Nacional foi votado, instituído, no Governo Castello Branco, e os principais
responsáveis pela sua elaboração foram duas grandes figuras da vida pública
brasileira: o Embaixador Roberto Campos e o_ Dr. Otãv_io Gouvêa de Bu~
lhões, Assessorados por grandes figuras que conheço. Participei, levei a minha opiriião como ex~ Presidente da Associação Brasileira de Municípios e, à
época, ~orno Governador de Estado. Ou se faz uma reforma séria, ou se analisa o que ê orçamento do Pafs, como bem disse o Senador José Lins. Talvez,
o mais insignificante seja o orçamento Ttscal, o OrÇã.I~'ff!iüo diretamente arrecadado pela Repúblíca, se acrescentarmos a este orçamento os recursos da
Previdência Social, se levarmos a ele o que tem o poder do Banco do Brasil, se
nós levarmos a ele todas as-empresas estatais, toda esta pai-afernália de siglas
que têm recursos próprios, que têm arrecadações próprias, que têm poder
próprio. E só quem tem poder é quem manipula, é quem pode pagar. Ora, o
município perdeu toda_ a sua condição de esfera de poder. O prefeito, hoje, é
um simples executor d_e minguadas parcelas que chamo de migalhas do ban~
quete orçamentário do País; recebendo - aliás neste po~to a Revolução foi
muito benéfica. Quando eu era prefeitO ilós "tíilha:mos 10% do imposto sobre a
renda e mais 20% sobre o excesso de arrecadaçã_o do Estado. O _Est~do não
pagava e isto eu paguei, não podia deixar de paga-r, como Governador,jâ que
eu defendia, mas era letra morta na Constituição. Poucos se interessavam, era
um tributo aliás valioso, mas que nunca chegava aos cofres do município. O
Imposto de Renda crescia, não tanto qua1;1to agora,_mas chegava fora de hora; o Fundo Rodoviário, chamado Imposto sobre Combustíveis e Lubr_ific_a_ntes, esse tumbém chegava, nem se diga, ningJ.!.ém sabe. Mas o município tinha
naquela época, um imposto próprio- que era o imposto sobre iridústrias e
profiSsões. Então, à município de qualquer maneira se safava, pelo menos
para aqueles pagamentos do funcionalismo, ele tinha assegurado, com o seu
tributo próprio que ·era o imposto sobre indústrias e profissões para manter
esse-poder. Acabaram com todos os impostos municipais. Se-não me engano,
hoje, estão reservados aos municípios dois tributos insignificmltes: Bens de
Serviço e Predial, todos dois impostos diretos e anti-sociais. Às vezes o prefei~
to tem que cobrar d~_um miserável que só tem uma pequenina casa, enfim,
impostos anti-sociais, pequeninos e antipáticOS. Reservou~se à União a -par-te
do leão- os grandes impostos. Aos Estados ainda se deixou o imposto substituindO o liTipOsto de Vendas e Consignações pelo ICM. Pois bem, Senador,
o que é preciso, como disse o Senador José Uns, não é ver o O~çamento_ da
República. Não. Quem manipUla o orçamento da Previdênda? A União.
Quem manijrula o "orçamento da PETROBRÁS? A U niào. Quem manipula o
orçamento do Banco do Brasil? A UniãO. E aí eu citaria, talvez, uma-cCnten-a
de siglas e de instituições com poderes, inclusive a CEPLAC, até há bem pouco tempo tínhamos um imposto que agora, voltou.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Voltou para a União, para a UniãQ
para poder tirar da Bahüi.:
O Sr. Loman-to Jú!lior - É verdade. Então o que é preciso é que não se
faça um remendo nesse Código Tributário. Estou pretendendo, Senador Jutahy Magalhães, organizar um seminário a respeito e quero a sua colabo~
ração e a dos Senadores José Lins, Itamar Franco e dos companheiros que se
empolgam com esse problema. A Comissão de Municípios foi o instrumento
que eu encontrei para cuidar da questão: primeiro, apresentei na Câmara dos
Deputados. uma reforma tributária, não foi aprovada. Trouxe ao Senado a
minha suge~tiío, fruto de um estudo de vários tempos e de vivêOcia, não só estudo, vivência, repito: prefeito, vereador, governador, convivendo com a realidade. Nada. Então, pensei, tenho que criar um instrumento ao menos que
seja um foro de debate para, constantemente, examinar a problemática municipal. Então na Comissão de Municípios- já que o assuntõ estãatlorando e
não pode e nem deve ser da _competência exclusiVa do Executivo, -porque ilós
vamo.s_ ta_mbém levar ªs nossas sugestões e a sua aprovação, naturalmente,
paSsafá pelas duas Casas -do COngresso- eu pretendo fá.zer um·ã semaria de
debates intensivos, trazendo Dr. Octávio Gouveia de Bulhões e o Dr. Roberto caiTlj)os para que estes hoffiéns expliquem aS i-aZões do CódigO Tribú(ãrio
Nacfo"nal que, na época forani muito melhores e oportunas porque, pelo menos com ;,t__ Revolução,_pagava~se em dia. Eu me recordo, Sr. Senador, e vou·
contar apenas este fato: fiz uma marcha sobre este Congresso. Presidente da
Assocjaç~oBrasileira de Mun(cípiq_s que eu era, eu trouxe para Brasília ...

O Sr. Itamar Franco sobre o Congresso?

V. Ex• não era subvers!vo, fazendo marchas

O Sr. Lomanro Júnior- Subversivo não era uma palavra proibida ainda
naquele tempo.
O Sr. ltamar Franco -

A h! muito bem.

O Sr. Lomanto Júnior- Mas como dizia, ·Presidente da Associação eu
convoql!ei OS Prefeitos e os ver adores do Brasil inteiro e, cerca de quatro mil
prefeitos e vereadores se concentraram - o Senador Dirceu Cardoso deve es-

tar lembrado disso- e, aqui, era Presidente do Congresso o Senador Moura
AndraQe_. Tramitava, na ocasião, emehda no Congresso e que dormia nas inR
terrriinâveís gavetãs da burocracia_ brasileira. Então, eu fui à Comiss_ão de
Orçamento e permitiram que o modesto---=- eu antes_ de chegar ao Senado jã ti R
nha falado no Senado - Prefeito de Jequié e Presidente da As.sociação levasse o seu ponto de vista àquela comissão e, em quarenta e oito horas, como erâ.
rápido, nós reformamos a Constituição brasjleira, aumentando a cpta do !ptposto de Renda para os Municípios e atribuindo umª percentagem sobré 01
Imposto de Consumo. Em quarenta e oito horas o Congresso Nacional, repito, votou uma reforma constitucional, objetivando isto. Vou concluir porque
este deverá ser assunto de um discurso que pronunciarei e já tomei o precioso
tempo do brilhante discurso de_ V. Ex•

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Estou ouvindo atentamente o aparte de V. Ex• e sei que V. Ex• é um entusiasta riessa qUestãO.
O Sr. Lomanto Júnior- Muito obrigado, V. Ex• tem sido um dos ba-:luartes nessa luta. Então, eu pretendo trazer o professor Delfim Netto, o Dr.
Ernane Galvêas, o prefeitO de um_ pequeno município para mostrar a dUra
realidade. Ele, para pavimentar unia ru;:t tem, hoje, a obrigação de atrasar um
ou dois meses o pagamento do funcionalismo. Se_~le fizer uma Qbr.a ma!9r aí1
então, o atraso é maior. Enfim, o prefeito, hoje, está jungindo apenas a pequenas esmolas que a União entrega e a um Centralismo desgraçado, que é
pior do que o da União, que é o centralismo dos Estados. Os Estados_utili~arn
os recursos apenas para fazer política. Os Estados utiliz.am, hQje, ps recurs_os
que lhes são entregues pela União_- e eles são órgãOs de repasse, instrumenR
tos de_repasse, para fazer política e até se condicionam à_s assinaturas de ç_o_ro-:_
premissas para um convênio de um dinheiro que é seu, do município, que não
foi dado pelo Estado, mas foi" apenas por uma viã indireta, que é o Estado,
mas que é dado pela União. Por isso que eu me rebelo um pouco. Essa figura
do Estado é a figura antiPática- do intermediário; sempre atrasa, sempre especula, sempre prejudica. Eu conto com V. Ex•: vamos fazer um seminári_O para
ouvir essa gente, para debater com esses homens. Vamos ouvir o prefeito de
uma grande cidade, de uma grande capital, para que eles digam os dramas.
Vamos convidar os governadores de um pequeno, médio e grande Estados e
vamos, então, aferír as dificuldades de hoje. A reforma tributária nã_o _serã,
como o Senador José Uns aqui lembrou, apenas considerações. 6 d.e que a
União precisa compreender é que o tributo ê arrecadado lá, no muriidpio,
que o tributo é gerado no município. A única rea1idade histórica, política e
geográfica é o município. Então, esse município que arrecada, que produz as
ren~das e essas rendas são canalizadas para Deus Sabe onde! Eilquanto não
há no município o mínimo que o individuo precisa para sobreviver, que é o
serviço de abastecimento de água, nós gastamos o dinheiro do mundo todo.
Aliás, certa fCita,-Cfitãndo chegou aqui o Presidente da Alemanha, disse: .. este
é um País muito ríco e· vejo qUe o-meu País é um país-rrú.Iilo p-obre. É um que
tem, talvez, uma condição única em todo o mundo: estã construindo dois metrôs". E ele, então, dizia quanto tempo Berlim lutou para ter o seu metrô.

a

-Evidentemente, nós--precisamos--constillir-as- gra-ndes-Haipu-s,: -nós--temoS--G-Ue
Construir as grandes usinas hidrelétricas, mas lemos que discíPiiiuii-íssO-, esta'belecer um critério de prioridade. O problema de abastecimento dãgua é vital
para o indivíduo, sem isso ele não víve.. Pode ter até muita energia, mas ele
não vive se não tiver uma água tratada, pois ele morrerã de verminose. Pois
bem, Senador Jutahy MagalhUes, vamos_ debater este assunto, levar a sério.
Remendo eu não aceitarei! Ou fazemos uma reforma tributái:"ia séria, para COlocar o Brasil nos trilhos do.seu desenvolvimento, ou não vamos aceitar a Opinião desses tecnocratas que, já yíciados, empedernidos, endurecidos e inseOsíR
veis, pensam que Q Brasil se circunscreve a Brasília, Rio de Janeiro, Salvador
ou São Paulo.
O Sr. Ir amar Franco OposiçãO.--

Acho melhor V. Ex• m_udar para a Bancada da

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sen~~dor Lomanto Júnior a Presi-

dência está a avisar que o meu tempo jã se esgotou.-~

--

.-

O Sr. Lomanto Júnior- Vou concluir. Para isso querO dizer a dramática
situação dos municípios. Eu disse, aqui, um percentual errado.

O SR- PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campainha.) Efetivamente o tempo de V. Ex• está esJ,~o.tado.
O Sr. Lomanto Júnior- Eu informei a V. Ex• um percentual errado.
O Sr. Itamar Franco -

O Sr. Lomanto Júnior O Sr. Itamar Franco -
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V. Ex• errou no percentual.
Eu disse que 5%.,.

t:. menos de 5%, Ex'"

O Sr, Lomanto Júnior- Serão 5% se conSidefarmQs o orÇamento_-t~ibu~
tário que é um dos menores do País. Se incluirmos neS_se bolo toda a-rend~~-

toda esta parafernália de fontes de arrecadação que o País tem, os municípios, Senad0r Jutah):' __ Magalhães, não sei se estão_ recebendo, hoje, 0,5%. En ..
fim, as_ migalhas. Cumpri!;Ieo~!O V.-~' _p~_lo~ seu brilhante d_iscurso.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu o cumprimento pelo seu (risos),
que me deu muito prazer ouviR lo como aparte, mais foi um brilhante discurso
a respeito dos municípios brasileiros.
O Sr. Lomanto Júnior- Muito obrigado. E vou fazer aqui uma deda-

ração.

O Sr. Itamar Franco - Cuidado com_ o governador da_ Bahia.
O Sr. LomantO Júnior- Não pensem' V. Ex•s que eu aCeitarei as impO-

sições dos tecnocratas. Na hora em que se vai estudar a reforma do Código
Tributário Nacional, que eu vá aceitar pequenos remendos ou ajeitamentos.
Ou se faz um Çódigo Tribtiiárío NaCIOnal à altura d"a realidade brasileira e
não s-e- Cõmbaterájamais a inflação, OU teremos a nossa dívida externa sempre
aumentada, um pais em profundo desequilíbrio. São frágeis os pés dos municípios, mas só através desses frágeis pés é que caminhará esta gigante
Nação.

O_ Sr. Itamar Franco

--Ent~o

vote na Oposição, Senador Lomanto Jú~

nior.

O SR. JUTAHY MAGAI,.HÃE\5 -=~enador Lo manto Júnior, foi com
grande satisfação, realmente, que eu recebi a interferência de V. Ex• neste
pronunciamento do seu colega de Bancada. Eu sabia, Senador Lomanto Jú~
níor, que·se V. Ex•-estivesSe na-Casa,-fosse onde fosse, e ouvisse falar em re~
forma tributária e problemas munic~palistas, V. Ex• virí"a aqui.
Veja V. Ex• que fico satisfeito e recebo .apenas como homenagem da nossa amizade e não pelo conteúdo do pronunciamento. V. Ex• hã de verificar
que este pronunciamento de hoje será d~sdobrado em outros. E o próximo, aí
é que vou ter um aparte maior ainda de V, Ex•, pois ele será especifica·mente
sobre os municípios.
O Sr. Lomanto Júnior- O aparte só é grande quando o discurso é notá-

vel.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• pode ter certeza de que, embora não aceitando esta frase, a não ser por uma gentileza de V. Ex•. pode ter
certeza que o parte foi recebido com_ m_uito carinho e com muito interesse
pelo seu colega.
Senador Lo manto Júnior, não preciso comentar o aparte de V. Ex•
Aquilo que V. Ex~ _declarou, muitos de nós aqui defendemos essas idéias, os
adjetivos, os qualificativoS pOdem mudar, mas o ideal de todos, da grande
maioriit de nós que aqui estamos, principalmente daqueles como V. Ex•,
como eu e como outros que vieram de vereador municipal, pois nosso primeiro mandato foi de vereador num pequeno município, sabemos o que representa para essas unidades uma reforma que realmente venha a atender àquelas necessidades.
Façamos, também, um pouco de justiça ao Dr. Roberto Campos e ao
Dr. Gouvêia de Bulhões porque, naquela época, eles jã tinham dados os 10%
pura os municípios. Eles foram cortados, posteriormente, para 5% e apenas
15 anos depois é que estamos voltando àqueles lO% iniciais.
O Sr. Lomanto Júnior- Foi um período enorme~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Veja V. Ex• o esforço que fizemos,

Senadores de todos os partidos, Deputados de todos os Partidos, para que
isso fosse alcançado. Outro trabalho terá que ser feito, mas aí concordo plenà.mente com V. Ex• Quando estudarmos a reforma tributária não poderemos ficar apenas circunscritos a um aspecto dessa reforma, temos que examinar todos _os problemas em conjunto.
O Sr. Lomanto Júni~r _:-Já--oU~f de.uma das mais importantes autoridades financeiras do Pais, em conversa, quando eu disse que agora iríamos fazer
uma reforma tributária no País, ouVi o seguinte: Não. Nós vamos fazer um
ajustamento. Esse ajUstamento eu não aceito, como homem do Governo e
com o seu Vice-Líder.

O SR. JUTABY

MAGALHÃES-'~

Exatamente. Devemos fazer uma

reforma, reforma que venha atender às necessidades do País.
Lamento apenas, nobre Senador Lomanto Júnior, não discordar, lamento não acreditar em que Se transforme em realidade o seu desejo, de que o disR
curso sobre este assunto seja ouvido em ~odes os Jl?.Unicípios do País. E V.
EX~: lrlfCliinlente, há de verificar que quando tratamos aqui de assuntos como
·este, não há ressonância. Agora, se aqui discutimos, se aqui brigamos, se aqui
ofend~_I119:)_, se aqui atingimos outras pessoas, V. Ex• pode ter certezf!. de que
am.:\nhã terã um grand~ destaque.
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, com a sua benevolência, da Mesa, irei
concluir este pronunciamento:
Produzida esta alteração no plano da política global, da mesma forma,
no plano financeiro, a União-tornou-se o ·ponto de equilíbriõ~ d-e convergência e de sustentação do sistema.

O Sr. Itamar Franco- Permite-V.

Ex~

_um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Perdoe-me, nobre Senador Itamar
Franco. Realmente tinha esquecido, peço a V. Ex• que me desculpe.
Com a benevolência da Mesa, concedo o aparte a V, Ex•

O Sr. Itamar Franco- Sr. Senador Jutahy Maga! hã~, não pretendo responder ao aparte do Sr. Senador Lomaot_o Júnior, mas apenas dizer que é interessante a gente ouvir o debate entre dois Senadores do Governo sobre areforma tributária, é mais do que interessante, é altamente produtiVO que se escute dois Senadores do Governo debatendo uma reforma que o GOverno _nãá
tem a sensibilidade de realizar; quando vejo dois Senadores do Governo defendendo critérios de aspectos revolucionãfios, quarido a Revolução, em
1968, cortou dos municíP"iõs brasileiros 50% do Fundo de Participação dos
Estados _e MunicípiOS.
O SR. JUTAHY.MAGALHÃES...,... Senador, V. Ex•.]lode ter certeza ...
O Sr. Itamar Franco- Deixe-me terminar o meu aparte, Senador Jutahy
Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Desculpe-me V. Ex•

O Sr. Itamar Franco- O Senador Lomanto Júnior fez um discurso de
Oposição: É por isso que, realmente, o Governador da Bahi_a tem de temê-lo
como candidato. Se S. Ex• vai ao palanque dizer o que ele falou aqui no Plenário do Senado, evidentemente a Opõsiçã_o baiana vai vencer as eleições.
Oxalá o Governo de V. Ex•s tenha realmente a sensibilidade de entender, de
uma vez por todas, que é necessáriO mudar o e:entralismo econôrriico que aí
está~

O SR. JUTAHY MAGALHÃES...,... V. Ex• pode ter certeza de que nós
chegaremos a atingir ilosso_ objetivo. Poderemos não atingir o ideal, mas atin-:gíremos aquilo que seja possível fazer de acordo com os interesses nacionais.
V. Ex•_ pode ter -certeza também, Senador Itamar Franco, de que não é o
fato de sermos Senadores do Governo - e Deputados do Governo, como já
fomos também- que nos impede de fazermos certas críticas a determinados
aspectos da política nacíorial.
Essa crítica ao corte de tO% jiifoi feíta p0r'h6s, como-também a crítica
de muitos ·outros desvios que nós tivéinos em 1968~ com a·crração do AI-5.
Meu primeiro pronunciamento na Câmara dos Deputados foi contra o AI-5,
em 1975.
Então veja V. Ex• que o Código Tributário, como eu diss·e neste pronunciamento, veio melhorar muito a situação anterior. Não é o ideal mas realmente vem melhorar o aspecto.

O Sr, "Itamar Franco- Vamos colocar as coisas no seus devidos lugares,
.Senador Jutahy Magalhães. O Governo não é sensível às _reivindicações de V.
!ll•s; e'não tem recebido as críticas da Oposição. -V. Exf é um hoffiem do Gove..,_, é um Senador da República. O que o Governo faz para atender aos reclamas do Legislativo, Ex•? O Senador Lomanto Júnior acabou de se referir
aí, esqueceu apenas de dar cifras, que o_o_rJ;árilento .das estatais brasileiras
atinge a 19-.'trilhões.de cruzeiros, sequer fiscalizado pelo Congresso Nacional,
enquanto o Orçamento Fiscal, este sim, aprovado pelo Congresso Nacional, é
da ordem de 4 trilhões de cruzeiros, praticamente IgUal ao da Previdência Social, que não passa pelo Congress-o Nacional. Esta é a realidade, Senador Jutahy Magalhães, não vamos nos iludir, não vamos iludir o povo. ISso preCisa
ser modificado.
O SR. JUTA.HY MAGALJ-IÃES - V. Ex•, Senador Itamar Franco,
D:lais uma vez, para o meu prazer, interferiu no ineu pronunCiamento,_ Mas
pode ter certeza, mesmo estando este aspecto fora da temática do meu pronunciamento de hoje, de que os Governos da Revolução muito tTzeram pelo
desenvolvimento do País_. Se-v. Ex• desejar dados comparativos, para não
nos alongarmos, pois jã passãinos em muito do nosso tempo, V. Ex• pode
procurar nos Anais desta Casa um pronunciamento meu do dia 31 de março,
em que apresentei inúmeros dados comparativos do que era antes e o que é
hoje a situação do País.
Continuando, Sr. Presidente, Srs, Senadores, para concluir.
Ela passou_ a absorver a maior fatia da arrecadação tributária, seja porq.u,e lhe incumbem maiores encargos seja porque a própria filosofia dos dispêndios públicos tende a obedecer critérios de dirigismo federal, seja, enfim,
porque a Uniã_o_transformou-se no coração (ou no ''cér~bro"?) do sistema.
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Tsso ainda não nos permitira conclUir -se o -melhor modelo, no plano fina-nceiro, teria sido o de 1946 ou é aquele introduzido com a Revolução de
março de 1964.
A nosso ver, qualquer conclusão seria aqui precipitada, porque entendemos que o problema se coloca menos no plano conceptual, portanto teórico,
do que no plano de sua aplicação prática. A realidade é que o sistema de 1946
--se assim podemos chamar a estrutura de trib!ltação prevista naquela época, conforme jã salientamos antes - talvez não tenha funcionado porque
também não existia urna estrutura administrativa de arrecadação definida e
aparelhada, nos três_níveis de governo. Daríamos como exemplo o imposto
sobre a renda, que, instituído antes de l946,jamais chegou a ser cobrado convenientemente atê 1964.
Hoj_e~ ao contrário, conhecemos a eficiência. da máquina arrecadadora
federal, e mesmo da estadual, embora uma grande parte dos municípios brasileiros ainda se ressinta desse avanço administrativo.
_ ~ Quer di_zer, "o res~lt~do prãtico da aplicãção do sistema tributário vigente
é;- sem dúvida alguma, um indicador objetivo e positivo do acerto da reforma
de 1965. Mas, nem por isto, o sistema é ideal ou adequado à realidade em que
se encontram as finanças dos Estados e MunicípiOs.
Nesse contexto, a dependência financeira dos Estados e Municípios à
União nãO Cllm fenôm-eno desvinculado do modelo político como um todo.
Ao contrário, parece constituir-se dos propósitOS "governamentais.
Isto se torna patente com o mecanismo das transferências ejou das participaçõ"es.
Ainda mais: a dependência firianceira à União se manifesta de forrria
aCentuad·a, sObretudo se considerarmos que, embora com competência privativa para arrecadarem os impostos que lhes são próprios, como o ICM e o
ISS, os Estados e Municípios não têm autonámia legislativa sobre os mesmOs. A esta questão voltaremos adiante.
O centralismo financeiro, somado ao centralismo normativo, é, pois um
fato indiscutível.
A isto, já em-1972, se referia o lurista Antonio Roberto Sampaio Dória,
-salientando que o centralismo financeiro é aconlpãnhado de uma densa concestr~ção_ de po_deres, expressa sobretudo pela acentuada "uniformidade normativa".
O mesmo autor notava que "o aspecto negativo dessa atração centrípeta
é o de que, como o poder tende sempre a se concentrar, não há contrapesos
ou freios a excessos provetura praticado'' (in "Discriminação de Rendas Tribulárais", José Bushatsky Editor, São Paulo, 1972, pág. 182).
Em relação a este aspecto, prossegue o Professor Sampãio Dó ria, consi~
derando que " ... seria desejável um movimento de retorno.a alguma autonomia financeira locarem ri1alérii de definições fiscais de interesse puramente
regional, abrandando-se a atrofia em que se encontram e modelando-se a
política federal com maio~ flexibilidade de acomodação às peculiarídades das
sub-regiões agro-económicas. Afinal, não é possível admitir-se que toda e
qualquer medida financeira local haja d_e ter ressonância ou efeitos nacioriais,
a justificar uma supervisão paternalística da União".(obra citada, pág. 183).
Essas ponderações, feitas há dez anos, significavam, à época, além da
grande-preocupação com -os rumoS -do centra"Iismos financeiro, um exercício
de extrema perspicácia ante um quadro airida nebuloso, mas cuja evolução
__
confirma,· hoje, o seu acerto.
Tornando aíndã mais explícita sua opinião acerca do futuro, então reservado àquela rigorosa centraH~ação financeira, dizia o cítado professor que el,a
tenderia a abrandar-se, progressivamente, na medida em que transcedesse os'
objetivos que a induziram. Afirmou, textualmente, que "o próprio caráter h i-'
pertrofiado em que se exerce a hegemonia financeira federal é impeditivo ... de
sua perpetuação. Os- ajUstes gradativos, conducentes ao ponto de equilíbrio
que, dentro das novas estruturas históricas, o autêntico federalismo de integração pressupõe, serão liberadOs pelo movimento pendular ínsito a todos os
fenômenos sociais" (obra citada, _ pág. 216).
Com o passai do-tempo, foi o que realmente ocorreu. Diversas medidas,
tendentes a esses ajustes grada_tivos, foram tomadas, sem que, no entanto,
produzissem o principal efeitO espera-dO, que era o abrandamento da sufocante centralização financeira, Cada vez mais restritiva- da autonomia de Estados
e Municípios.
9. Hoje, generalizaram-se as manifestações a favor de uma nóva reforma tribui.ária. Sobretudo a partir do final dO ano passado, os jorti.ais vêm
publlcando, quase diariamente, editoriais, entrevistas com autoridades governamentais; artigOs assinados por Secretários de Fazenda, Profesoores, Especialistas, enfim opiniões as rii"ã.ís vâriadas- soOre o ássuhto, todas, de um modo
geral, concordando n~Jm ponto: a necessidade de uma nova reforma.
Aqui surge uma outra questão, a de saber-se se bastariam ajustes e al~u
mas revisões, ou teríamos -que partir, efetivamente, parà rima reforma em
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profundidade. As opiniões a respeitO têni. sido bem diferentes. A exemplo,
nota-se na palavra dos Secretários de Fazenda dos Estados uma preocupação
especial com a concentração de renda, a par das constantes e renovadas queixas em relação à sistemática do ICM. Isto revela uma visão parcial do problema: que limita as reivindicações sobre a reforma do sistema e esses pontos de
maior interesse regional.
Há casos, porém, como o-Uo excelente artigo _do atual Secretário da Fazenda de Minas Gerais, publicado no Correio da Bahia, de 5-11-81, onde encontramos um apreciável diagnóstico da situação, vista no seu conjuntO, preferindo aquele Secretário optar por -uma i'evísão ou ajusTaiTI.etito dõ SiStnia a
uma verdadeira reforma radical. Sua opinião se embasa em conceitos s.olidamente construídos, enfatizando a prestabilidade do sistema tributário nacional, uma vez que ele se apresenta compatível com o quadro político atual, não
obs_tante exista inadequação na repartição de rendas e encargos. De outro lado, para ele, o sistema se mostra, apesar de tudo, capaz de servir como instrumento viável das políticas no campo econômico e socíal.
De fato, é de se reconhecer que o sistema vigente não é imprestáVel. Ao
contrário, merece subsistir intocável em boa parte de seus pontos fundamentais.
.. Entendemos, porém, que em alguns aspectos, principalmente os relativos
à discriminação constitucional de rendas, a própria filosofia do sistema deve
ser alterada, sob pena de_ tornarmos inviãvel o tão desejado e indispensável
desenvolvimento harrnônico da Federação brasileira. Além disso, problemas
específicos, relacionados com a sistemática de certos tributos, particularmente alguns impostos, precisam ser revistos, tanto-no plano jurídico, como em
suas motivações e justificações cConôrríiCas e financeirãS;ora Córil o' óbjetivo
de irnpríiriir maior progressividade à tributação, ora com o fíin de reduZir a
·carga fiscal, ou de diminuir os desequilíbrios inter-regionais, tudo, enfim, tendente à maior racionalidade do sistema tendo em vista a consecução da meta
principal, que é a justiça fiscaL
Serão, certamente, medidas gerais, que visem a fléxibilizar o sistema, e
nível constitucional com repercussão direta na melhoria das condições
econônlico~financeiras dos Estados e Municípios. De outra parte, nos âmbitos federal, estadual e municipal, algumas modificações já se tornam imperíosas, especialmente no campo do imposto sobre a renda, do ICM, do ISS e-mitros tributos.
Pretendemos tratar dessas questões, separadamente, em pronunciamentos subseqüentes, oferecendo as sugestões que se nos apresentem melhores.
Por ora, a título de introdução às nossas posteriores considerações, fica a
convicção da necessidade de uma reformulação óo sistema tributário nacional.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles.
A SRA. EUNICE MICHILES (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
_ __ ___
__ __
_____ _
É com muita satisfaçãO qui regísfro nO-s-aitais-desta Casa, a fase finàl das
negociações em Washington - USA, no dia 26 do correntç, do Cqntrato de
Financiamento pelo Banco Mundial ao Projeto- de Desenvolvimento Rural
Integrado do Amazonas -- PDRI.
Nesta oportun-idade queremos nos reportar as ações que foram desenvolvidas, e que tornaram realidade esse sonho do povo Amazonense, na busca de
melhores dias para a nossa gente sofrida do interior, especialmente para os
pequenos agricultores.
Numa visita em 1979 do Presidente Mac Namara, do Banco Mundial, ao
Amazonas, foi apresentado a ele pelo Governador José Lindoso uma proposta de financiamento para um PDRI na região do médio Amazonas, que obteve excelente acolhida por parte da Presidência e da área técnica daquele Banco.
Dado o primeiro paSso, visto que o BIRD financía -parte- d6 Projeto, o
assunto foi levado ao Presidente João Figueiredo q_u_e mostrando sua determinação de apoíar permanentemente o Amazonas, autorízOu a contiri.u<lÇão dos
entendimentos, sob a supervisão do MitliSüo Delfim Netto, que determinou
fosse o assunto conduzido pelo IPEA/IPLAN e pela SUJllN. Aqui é necessário afirmar que o apoio do Ministro Delfim Netto, que acreditou no Projeto,. foi, neste caso, decisivo~
Cabia a partir daquele momento, ao Estado e mais especificamente à Secretaria de Produção Rural do Estado, apoiada pela Comissão Estadual _de
Planejamento Agdcola, como apoio das demais Secretarias de Estado, superar as dificuldades para elaboração do Projeto, que pelas exigências feitas pelos técnicos do Banco Mundial, naquele momento, eram quase instransponíveis. f: importante frisar que essas dificuldades foram super~das graças a determinação da área técnica do Estado, notadamente dã CEPA-Amazonas, e
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aqui vale a pena registrar o esforço de.pessoas ql.le, embora não amazonense,
vestiram nossa camisa com amor e determinação, entre eles eu citaria 66 Ors.
Manoel Felipe Rego da CEPA, requisít\ado do Governo do Estado do CearíJ
e José Matias Pereira, requisitado do IPEA. A eles fica pois registrada a noss&
gratLdão pela ajuda e o esfOrço dispendido na área técnica.
AoS de-mais -téCnkos _que do -ProjetO- partiCiparam, especialmente aos
amazonenses, fica também registrado nosso reconhecimento pelo esforço e a
boa vontade, para superar as dificuldades encontradas, numa demonstração
de que nOssa equipe técnieáposSul cOndiÇões de se-igualar em termos de capacidade, aos Estados_ mais avançados do País.
Essa foi a prím-eifa batalha vencida pela área técnica do Amazonas, e outras serão ganhas, tenho a certeza, com a elaboração de outros PDRI's para
outras áreas carentes de nosso grande Estado.
Esse projeto busca melhorar a renda e a qualidade de vida dos pequenos
agffCUltores, e a promover a produção de bens, especialmente de alimentos,
visando o abastf!cimento de Manaus.
Encontra-se em fase de implantação em área dos municípios de M-anacapuru, Careiro, Urucará, Parintins e Barreirinha e sua concepção repteseu\;l
um grande avanço em_ termo~ _de promover uma intervenção de forma ordenada e racional no setor primário do Estado. Dentro desse Projeto será ainda
beneficiado o Município de Tefé, área- selecionada para a implantação do
Pólo Dendezeiro do Amazonas.
O número de agricultores beneficiados diretarnente pelo Projeto é de
9.500 pequenos produtores agrícolas, e abrange uma área total de 16.000
Km 2, localizada nos 6 municípios: citados, com urna população de 140 milhabitantes, sendo que, desse total, 65% vive na área rural.
f
O volume de recursos a ele destinado está na ordem de US$ 128, l milhões, numa estimativa preliminar, o que demonstra a importância e o víl:lto
do Projeto para o Estado do AmazonasL
Seu campo de atuação é completo, como prestação de serviços agrícolas,
regularização fundiária, recursos naturais pesquisas adaptativas, produção de
sementes, extensão rural, comercialização e transportes. Promovwá ,ainda
apoio na área de crédito rural, investimento e custeio, bem como atuatá na
área de saúde e eduCrição, entre outras ativídades.
~f_q9eirH~~-ª-oTffiãr vOTtan~ui__Q~oOVernQ_Q_q_ Estª_dq, ~orn_ apoio· do
Governo Federal, está criando as condições- necesSáriãS para beneficiar sem
paternalismo os pequenos agricultores, que é a parcela mais carente da área
rural, na busca inclusive de impedir o êxodo rural, especialmente para Manaus.
No momento em que concluímos esse pronunciamento, não poderíamos
deixar de registrar com ênfase a participação e apoio também dado pela área
política do Estado e pela bancada federal a esse Projeto.
Não podemos negar porém, que o maior mérito do sucesso desse·empreendimento é o do Governador José Undoso, que lutou com todas suas
f9_rças (?i.!~i.l tf.:!r_l'!?_r__ I:_~~Jj~~5f~_a _ª-QrOYl\~_ão __d~§~C: ~t9le~Q d~o __[)~ç_nvolvímento
-Rural Integrado, que será, sem dúvida, um vigoroSO- inStrumento para o desenvolvimento de nossa área rural.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beli'll}
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
- --ocol'il'R:isi..ii(A.oTwrA. côi\ifR.A A vroi..€NCIA
A violência--é-h-OJe urii prOblema que atinge tOdas as camadas da população brasileira, de modo particular nos grandes centros urbanos. E, na luta
que os mais expressivos segmentos da sociedade empreendem para mino rã-lo,
a Igreja ocupa lugar de destaque.
IOúinefas ·e viii"osiSSimUS. São as "cc}ntfHiuiçõi!s que nestes últimos anos a
CNBB e outras i~s~!t_uiçõ~s reii_&i()sas_tê_m ~mp_~sta~o para uma reflexãç serena e para urna aç~o decidida co-ntra a viOlênCia.- E, entre estas, destacamos a
ação dos Bispos pãulistas, Que já na IÜ Ass-embléia de Igrejas do Regional Sul
I - CNBB. do Estado de São -PaulO, realizada em Itaici, em fins de 1980,
Pllbl~~ava dOc~ment~-c-~-nt"enci~ p:roriin~_S re_tieX§eS ~~~re-~ inse~gurança e a
violênCia que atinge õ- POVO-brUSiie1fõ.- ----- -0 documerit-o,- iildtuúidO -..-.-FrUtefnidadC-e Violência", examina não só a
violência da criminalidade, da insegurança, mas, principalmente, a violência
d~ marginalização, do dese111prego, do salário aviltante, da penúria, da subalimentação, do analfabetismo. Os Bispos paulistas situam, com muita propriedade, i.l origem dessa violência no- modelo económico e social brasileiro,
que ·prtvilegia o rico em_ detrimento do pobr~; que concentra a riqueza nas
mãos de poucos às custas da miséria da rnaiortã; -que s-upríme ti" participação
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~do povo nas decio.ões políticas; que reprime movimento$' populares de reiVin-

dicação e arrasta \ideres sindicais aos tribunais.
A lucidez da análise e o valioso testemunho da Jgreja de São Paulo justificam a transcriçãO desse importante documento nos Anais do Senado, especialmente no instante em que assistiniOS- cóilsletnãdos o acentuado aumento'
da violência em nossas cidades:
FRATERNIDADE E VIOLENCIA
Introdução

l.

Reunidos, em Assembléia Geral, em ltaici, de 5 a 7 de novembro de

1980, como Pastores conscientes das necessidades do Povo de Deus que nos
foi confiado, nós, Bispos do Estado de São Paulo, refletimos sobre a insegürança e a violência que vêm crescendo em nosso País, de modo particular nos
grandes centros, atingiildo todas as camadas da população.
Verificamos também, como sinal de esperança, a ação do Espírito de
Deus que anima as Comunidades eclesiais, suscitando pessoas e grupos comprometidos com a justiça e a sofidaríedade.
2. Agredido pela violência, o povo, ao mesmo tempo que sofre na própria carne as conseqüências da injustiça, resiste· com persistência e busca
sobreviver. Foi profundo o sentimentO "que roc·ou o Papa João Paulo II ao falar aos camponeses do Nordeste, constatando que eles .. enfrentam situações
particularmente dolorosas de marginalizaçãO, peil.úría, subalimentação, insalubridade, analfabetismo, insegurança e precisam daquela palavra de conforto, de esperança e de orientação que um Pai deve de modo partiCular aos filhos mais abandonados e mais provados pela vida". (Homilia em Recife, n.2.)
3. Como pastores, partilhamos da angústia comum e queremo·uonv"i~
dar as comunidades cristãs e os homens de boa vontade para uma reflexão serena e para uma ação decidida que nos permitam sair desta espiral da violência.
4. Em Puebla constatavam os Bispos· da Améffcii Ufiila que, dos
vários países, .. sObe ao céu um clamor cada vez mais impressionante. to grito de um_ povo que sofre e pede justiça, liberdade e respeito aos direitos fundamentais do homem e dos povos" (n9 87).
5. Recordavam ainda que Medellin jâ apontara o fato de que .. um clamor surdo brota de milhões de homens, pedindo a seus pastores uma libertação que não lbes chega de nenhuma parte" (n'il 88).

.. 0 clamor pode ter parecido surdo naquela ocasião, agora é claro, crescente, impetuoso e, nalguns casos, ameaçador" (n9 88).
6. A Televisão assim como o Rãdio e a Imprensa não só mostram, cada
dia, assaltos, roubos, seqUestros e fuzilamentos, mas muitas vezes incentivam
a violência.
Para corrigir esses males a população, deixada no desamparo, vem, em
muitos lugares, fazendo justiça com as próprias mãos, ou-aprovando tacitamente a ação do Esquadrão da Morte. Não falta quem peça noVas leis que
aumentem o poder repressivo da polícia, limitando ainda mais os direitos dos
cidadãos~ quanto à inviolabilidade do domicílio, quanto à prisão dos menores
_
e 'dilatando o Prazo de incomunicabilidade dos detidos.
7. A situação de violência e suas raízes l}ão vêm de hoje. No passado, a
escravidão submeteu a dura brutal violência iildígenas e sobr~tudo africanos.
Hoje, os trabalhadores sentem-se herdeiros diretos dessa situação do- Passa-do: a escravidão pesa agora sobre os ombros de uma gninde~·camada da população que é assalariada, de modo especial, sobre os subempregados e desempregados.
8. A viOlência surge do coração do homem, que -se fecha ao amor e_a
justiça, em egoísmo individuais ou coletivos,_ cristalizando-se em estr1,1turas
sócío-econômiCaS- íriíquas.
9. A violência contra os pobres agravou-se nos últiinos- anos por conta
do modelo sócio-político, cuja méta principal é um desenvolvimento erroneamente formulado como desenvol~imento econômi~o, que concentra as rique-_
zas nas mãos de poucos às custas da miséria e pauperização da maioria.
10. A Doutrina da Segurança Nacional, profundamente afltidemocrãtica, alimenta o abuso e poder e a violação dos direitos humanos. O
Estado, preocupado com a própria segurança, esquece-se dos direitoS· mais
elementares dos cidadãos e deixa de oferecer ao povo condições de vida condizentes com a dignidade humana.
11. O modelo econômico e político que, no passado, foi exdudente, impedindo qualquer participação· da massa escrava, hoje, suprime a participação Ampla do Povo nas decisões políticas e permite apenas uma integraÇãocontrolada de urna parte das cl-asses populares, deixando para a maioria,
marginalização· e misérüi..
O Papa Paulo VI lembrava que "não é lícito aumentar a riqueza dos ri~
cos e o poder dos fortes, confirmando a miséria dos pobres e tornando maior
a escravidão dos oprimidos" (PP. n9 33) e a CNBB afirma que " ... a marginali-
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zaçãõ tende a crescer na medida em que as grand~ decisões são tomadas em
função de interesses de classes e de grupos e não em função dos interesses de
lódo_ O povo" (Exigências cristã·s: de um~ ordem política, n9 22).
12. No campo, o átual rnod"elo privilegia a grande empresa rural e agora, de rn~do cres~~nte, as mu~tinac~o.nài~-~ lndios, pos~ei!?S e pequenos proprietãrios vêem-se cada vez mais -acu.adOs. DeriUriCla a CNBB: '"Violências de
toda orderri-se.cometem::Cõiitra-es·sesw.timos para expulsã-los da terra. Nessas
violências, jã se comProvou amplamente, estão envolvidos desde jagunços e
pistoleiros profissiofl~ais, até" rórÇíis -p·oliciais, ofi-êiais de justiça e até juízes.
Nâo raro observa-se a anomalia gravísSima da composição de forças dejagun~os e policiais para executar sente-ri.Ça.S de despejo" (Igreja e problemas de
terra, n'>' 28).
13. No campo político, a abe"rtura trouxe alguns ben.eficios, como a
anistia e o·abr:indamento da censura à grande im_prensa. A pequen·a impren~
sa, porém, continua submetida à discrirllinação governamental e atentados,
até hoje não esclarecidos. A mesma complacência permitiu a CScãlada de
atentados a pessoas e instituições, culminando com mortes dolorosas. A abertura não .chegou ainda· para os movimentos populares.
, 14. As manifestações pacíficas de professores, estudantes, bancârios,
associações de bairro e movimeritOs populares de reíVindicação têm sido objeto de violência ~m par. De modC)p-ãftiCTilã.r a viOlência da repressão se abateu sobre os opérârloS em greVe no ABC e em São Paulo, sobre os camponeses. em greve na zona canavieit-a de Pernambuco. Violência de patrões, da segurança das fábricas, da polícia, de forças paramilitares e do próprio Ministério do Trabalho, intervindo nos Sindicatos e des.tituindo diretorías eleitas
pelos trabalhadores.
15. Pessoas e instituições, qüe· têm ficado do lado dos marginalizados
em suas lutas e na defesa de seus direitos, vêm sendo freqUentemente caluniadas e intimidadas. Usam-se ameaças e fomenta-se o medo para impor recuos
aos povos e desorganizar a sua ação.
16. A ínflação dos preços, sobretudo. de alimentos, transportes, bens e
serviços de primeira necessidade é também uma forma de violência particularmente grave·pa:ra os asSalárlados daS classes popular e média, e para os
aposentados em geral.
Essas classes sofrem a violência de uma economia de-merCado, onde prevalece a criação artificial de necesslcl.ades supérfluas.
17. O desemprego crescente tornou-se forite de angúsiia e desespero
para os trabalhadores e suas famílias.
18. Sem resolver os problemas que afligem o povo, o Governo incenti~
va a ilusão dos ganhos fáceis atrayés das Loteri~~ Estadual. Federal, Esportiva e da Loto. verdade.iras fâb.ricas d.~ il1,.1s~o que drenam os parcos recursos da
população.
19. Em nossa sociedade_ competitiva e agressiVa, -as vftimas·inaiores da
violência vêm sendo a família e, dentro delas, as mulhe~, duplamente marginalizadas e os menores carentes e abandonados.
Insistimos em denuncíar a ca.mpanha covarde que procura destruir, jâ
nas crianças, valores fundamentais da vída humana, através da pornografia e
imOralidade, a servi"ç·o de interesses económicos. Isto gera, igualmente, a busca desenfreada do prazer, que provoca violentos conflitos sentimentais e familiares, e até a supressão da vida indefesa, através do abordo.
20. O Estatuto dos Estrangeiros é outra fac·e da mesma violência do sistema, que contraria a opinião e a tradição do pfóprio povo brasileiro de acolhida fraterna a pessoas de outras raças e países, permitindo decisões das autoridades, sem apreciação do poder jurídico.
Alega-se a semelhãnça cóm a lei de Outras nações e esquece-se o direito
que o Brasil tem de defender em seu Estatuto Umã. riova Ordem Internacional,
baseada na solidariedade e fraternidade entre to~os os homens. A nova lei espalhou o desassossego e o pâniCo entre milhares de estrangeiros.
21. O quadro sombrio de nossa realidade apresenta comumente situações de violências, decorrentes· do abuso de poder econômico ou político,
usado em detrimentO da ·comuriidade como um todo e exercido muitas vezes
com impunídade.

A Palavra de Deus
22. A Palavra de Deus, nos convoca de modo claro e incisivo, pedindo
que não fechemos nosso coração à angúst1a·e ·necessidade do irmão. Seria fechar_ o coração ao próprio Deus, pois é ele· "quem faz justiça ao órfão e à viú~
va; ama o estrangeirO-ao qual Ele dã pão e agasalho" (DT. I O, 18).
- 23. · Ê o mesmo Deus que, ao ver a .miséria do seu povo, conVoca MoiSés"Piúa a tarefa âe libertação: "O clamor dos filhos de Israel chegou até mim
-e vi a ojm!Ssão"-que lhes fazem os egípCios. Vai, eu te envio ao Faraó para fazer sair do Egito, o meu povo, oS 1ilhos de Israel" (Ex.3, 9~10).
E o mesmo Deus nos proclama na Lei: .. Não haja, pois, pobres no meio
de vós" (DT 15,4).
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E se por acaso se encontrarem pobres," ... não endureçais vosso coração
e nem se feche a vossa mão para o irmão pobre, mas lhe abrireis a mão e
emprestar-lhe-eis o que lhe falta" (DT 15,9).
· ···
24. O salário é sagrado para o pobre que não pode sobreviver s5=~ sua
paga diária: "Não -explorarás o trabalhador humilde i pobre, quer seja teu irmão, quer seja um estrangeiro, que mora contigo -na terra e esiã dentro d_e
tuas portas, mas pagar-lhe-ás no mesmo dia o preço do seu trabalho, antes do
sol posto, porque é pobre, e espera com impaciência este S-alário. Assim ele
não clamará _contra ti ao Senhor" (DT 24,15-15).
25. Os Profetas, por sua vez, se levantam em nome de Deus contra os
que uvendem o pobre por um par de sandálias e esmagam a cabeça dos pequenos" (Am 2,6-7), contra os que "ajuntam casa a casa e acrescentam campo a campo a ponto de ocupar todo o espaço e se tornarem os únicos habitantes do país" (Is 5,8) e lembram que a religião agradáve_I;,J, DellS é_..parar de fazer o mal,, aprender a praticar a justiça, sçcorrer o _oprimi.do, _ser justo p_~ra
com o órfão e apoiar a causa da Viúva" (Is ),!6-18).
26. Deus se apresenta como defensor dO.s pobres e oprimidos eJesus se
diz ungido pelo Espírito de Deus para "'anundar a boa nova aos pobres, aos
cativos à libertação, aos cegos o retorno à vista, a liberdade aos oprimidos e
proclamar um ano da graça do Senhor" (Lc 4,18-19).
27. O Apóstolo Paulo, mesmo não podendo mudar de pronto uma situação de fato, nega uma a uma, as razões qUe 'eram Usadas para]usiificar a
exploração do trabalho escravo, a dominação de classes, a desigualdade entre
o homem e a mulher e a suposta superio-ridade de raça, cultura ou religiãO:
.. Não há judeu nem grego, não há escravo nem homem livr~. ~~o há hQ~-~I11
nem mulher. Todos vós sois um Só em Jesus Cristo' 1__ (dal3,28f ____ 28. Para substituir essas estruturas elitistas,-almejamos uma sociedade
nova, sem violência, que só será construída, se nos abrirmos ao_ ~andamentt?
maior: HDou-vos um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros" (Jo
13,34), recordados de que .. sabemos que passamos da morte à_ yida se a?lamos nossos irmãos" (lJo 3,14). O mesmo Apóstolo João tã~bê:ni floS-ádverte: "Se alguém, possuindo os bens deste mundo, vê o seu irmão 9a necessidade e lhe fecha o coração, como permanecerá nele o amor de Deus? ~ilhinhos,
não amemos em palavras, nem de língua, mas por ações e em verdade (IJo
3,17-18).
29. ConVidados, pois, por este Deus que nos ped~ a j1:1stiça para construirmos a paz, que nOs collvida ao perdão e à mansidão, mãs ao mesmo tempo condena o que explora e oprime, busquemos caminhos que nos levem à su- ~
peração da injustiça e da violência.
L

Pistas de açào
30. Os camillbos -que poderão conduzir a uma transfor~açªo prOiiessiva de -nossa SOCiedade exigem estudos e participaÇão- de todos os setore"s sociais. Não cabe apenas à Igreja a apresentação das possíveis-SolUçÕeS: MaS a
mensagem do Evangelho tem certamente uma força iluminadora suficiente
para inspirar o ânimo das pessoas de boa vontade na formulação das propostas corajosas que defendem a dignidade da criatura. humana. Eis a palavra do
Papa João Paulo II aos jovens de Belo Horizonte: ·~Tudo isso, essa treme.nd-a
e valioSa expefi"ê"ncia, rrie ensinOU -que á jliStiÇã s6 é verdadei_r~ se baseada no~
direitos do indivíduo. E que esses direitos só serãO realmente rec~nlieddos, se
for reconhecida a dimensão transcendente do homem -criado à imagenÍ e semelhança de Deus, chamado a ser seu filho e irmão dos outros ~omens, e destinado a uma vida eterna. Negar Cssa transcendência é ieduzir o homeril a instrumento de domínío cuja sorte está sujeita ao egofsrilO é anlbiÇãO de=oUtros
homens, ou à onipotência do Estado totalitário; erigià_o_ em valor supremo".
Ã luz dessa inspiração sugerimos:
I -

No âmbito eclesial:

31. Como importa, antes de tudo, que a atuação da Igreja para superar
a problemática da violência, se volte para a formação de uma nova mentalidade, recomenda-se que todo o processo de evangelização e catequese tenha
em conta as orientações de Puebla, especialmente em relação à visão crista da
dignidade humana (32!-339).
32. Para criar uma consciência crítica, a- catequese em sli"as-vãriaSrâSeS
e formas, especiã.lmente, da infância e adolescência; deve incluir explicitamente a consciência e a defesa dos direitos humanos, decorrente da digrl-idade
de filhos de Deus.
33. --No mesmo sentido, a formação dos leigos em geral, e, sobretudo,
do-s agentes de pastoral, deve aprofundar, à luz da mensagem de Jesus Cristo
e da Igreja, as suas re~pons_abilidad~_ sociais e profissiOnais, relacionadas
com a superação das opressões.
34. Proponha-se ao nosso povo a sistemátiCa já elaborada e vivenciada
pelos Movimentos de Não-Violência, atrã.vés de gestos concretos, que anun-
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cierri a mensagem de justiça e de paz do ~yangelho para a melhor realização
dos valores do Reino de Deus entre _os_ homens.
. 35.- Dada a importância- dos meios de comunicaçãó social na formação
da~opiníUO pública, recomendã-se utilizar t~das as forma's e veículos de comunicação ao alcance da comunidade (folhetos, volantes, salas de TV e de leitura para o povo) a fim de torná-la cada vez mais conhecedora da realidade social, econômici e política. Sejilm aproveitadas essãs oportunidades para desenvolver a consciência do mesmo povo, através de debates sobre os valores e
contra valores dessa realidade e das interpretações veiculadas pelos meios de
comunicação social.
36_. Como a violência não pode ser combatida, sem que se respeitem e
estimulem as organizações de base, recomenda-se o estímulo e apoio às Comunidades Eclesiais de Base e grupos de vivência cristã, como forma de participação do laicato na missão da Igreja.
_31._ Proponha-se às comunidades particularmente, como tema de reflexão, a relação íntima enfi-e fé e ação liberútdora para a transformação das estruturas sociais.
II -

No âmbitÕ socfã"t

38. Não se porá fim à violência generalizada sem uma corajosa e urgente mudança de estruturas que atinja o modelo económico c político em que uo
luxo de_ uma minoria constitui un1 insulto à miséria das grandes massas (PP n'?
3).
Particularmente é necessária esta mudança em certas leis, de que a Lei de
Segurança Nacional é um exemplo deplorável, as quais, enquanto protegem o
Estado e grupos dominantes, desprotegem o cidadão e pisam os direitos dos
fracos, dos pobres e dos estrangeiros~
39 Procure-se a_ esse respeito, promover a revisão urgente do_ Estatuto
dos Estrangeiros, contrár[o às tradições braSileiras de acolhimento aprovado
pela mera formalidade do decurso de prazo.
r-

40. ReCoffiend_a::-se-eSpeclalmente que, na hipótese específica dã expulsão de estrangeiros, a lei defina quais aS Córidutas Consideradas nocivas ao interesse nacional. Admita-se nesses casos, o exercíc_iO do direito de defesa pCrante o Judiciár"íõ,- como 0-UriiCO--pOder responsâ-vel pela apreciação das lesões
aos direitos individuais. Por ser evidentemente uma pena, não pode a expulsão se~ imposta sem_ um reg-ular_ processo judicial.
41. A gravidade da problemática da violência_exige uma completa e rápida atuação do_ Po~er Judiciário. Pat:_ª ~s.e fim,j!Jlia~-se_necessário que o Estado ___ ofereç_a condições de efetiva independência da Magistratura,
proporcionando-lhe_ os recursos humanos e materiais imprescindíveis ao
exercício de sua missão.
--,Ú. Chega-s_e à c-~n-clusào de que essas _e outras reformas caracterizam a
n~cessidade de uma ampla revis~o das_ estrutu_ra~con~titucioriais do País, legitimada pela vOiltade popular. Só assim se obterá maior aproximação do almejado regime demoCrátiCo.
43. Mesmo nasituaçUo atual: apela-se para os responsâveis pela administração pública a que contemplem, na distribuição de recursos, os setores
de educação e saúde com verbas mais condizentes com as necessidades básicas do povo. Assim se atenderá devidamente aos justos clamores de professores e estudantes, favelados e moradores da periferia.
44. Outro setor exige Significativo atendhriento: o do homem do campo. A ele falta o apoio de uma infra-estrutura de previdência social, de serviços de saúde, de saneamento básico. Essas providências, acrescidas de urna
conveniente assistência técnica- para o trabalho agrícola, contribuirão para
uma digna e produtiva permanência do homem no_ campo.
45. Procur~~se_, fi~al~ent_e, ap~i~r e in_cen_tivar 9s -Il!ovimentos populares e outros que se empenham na nobre luta pela justiça.
46. Reconhecendo o valor da contribuição dos estudiosos das ciências
humanas para a atuação da Igreja, apoiamos a publicação de um estudo a
cargo do Secretariado Regional, com a colaboração da Comissão Justiça e
Paz de São Paulo.
, 47. __ Ao_ ~ergtinar ~s~a§ I:,ef}ç_;s:Ç~~e reç_qrnenc!ações sobre situações tão
relembrar, como-o fizemos ao
início, que o cristão é homem de_esperança. Nada disso, nos deve desanimar
fr_ente ao futuro. O testemunho vivo de pessoas e grupos de nossas comunidad_es revelam vivêncías, por vezes, heróicas, para dizer sempre a verdade, lutar
pela justiça evangélica e praticar o amor na cOmunhão, inclusive, de bens, repartid()S entre _todos. Esses nossos irmãos sintam nos_sa palavra de estímulo
para prosseguir nesse testem1,1nho. Que todos renovemos nossa fé e confiança
. à sua missão com a confiança posta na fidelidade de seu fUndador~ no poder
do espírito" (Puebla, 209). A Virgem Maria, mãe dos pobres e dos aflitos
"faça que esta Igreja a exemplo de Cristo, servindo constantemente_o homem,
tr~_t~s ~amargas de flQS~a t~lid;;tde,._queremos
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seja a defensora de todos, em particular dos pobres e necessitados, dos social-

mente marginalizados e espoliados". (João Paulo II, em Aparecida).
llaici, 7 de novembro de 1980.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Sr. Senador Franco Montoro encaminhou à Mesa projeto, cuja tfâ.mitação, de acordo com o disposto no
art. 259, III, do Regimento Interno, deve ter início na-Hora do Expediente. A
proposição, será-anunciada na próxirria sessão.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a sessão, designando para a sessão de segunda-feira próxima, a

seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 114, de 1981.
-Complementar (n9 I68f80- Co_mplementar, na Casa de-origem), de i'níciativa do _S~nhor Presidente da República~ alterando o Decreto-lei n9 406, de
31 de dezembro..de 1968, que estabelece normas gerais de di!eito tributário, e
dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.354 a!.356,d_e_l981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
- de Finanças.

(Dependendo da voü).ção do Requerimento n'i' 47/82, do S_enador Josê
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão Qe finanças.)

z
Votação, em primeiro turno, do Projeto deLe~ do Senado n'i'13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro. Bene'!i_d~s. q_ue dispõe_ sobre a concessão de
aposentadoria especial para o ·comerciário, na formã que especifica, tendo
PARECERES, sob nos 811 a 814, de 1981, das Comissões:
~de ConstitUição--e Justiça, pela constitucionalidade e ju-ricHddade;
- de Legislação Social, favorá_v_el;
- de Saúde, favorável; e
-de FinançaS, favorável, com voto vencido dos Seqadores Bernardino
Viana e José Fragelli.
3
Votação, em primeiro turii.O, do Projeto de Lei do Senado n'i' 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o· pagainento
por horas extras habituais também integre a remunerãção, tendo
PARECERES, sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiçidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favoráveL
4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gonles patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob nos 815 e 8!6, 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 substitutiVo da Comissão_ de_
Constituição e Justiça.
5
Votação, em primeir"o turno, dà Projeto de Lei do Senado n'i' 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob no 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constituciomllidad_e, juridicidade e, no
mérito, favorãvel.

6
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescellfa dispositivos à

Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do I3o salário devido aos trabalhadores avulso&, 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
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7
Votaçã_q_, __ e_m 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 1.130 a !.Ó3: de 1981, das Comissões:
-~

-

de
de
de
de

Constituição e Justiça;
Legislação Social;
Serviço Público Civil,· e
Finanças.

8
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Leí__ 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 __Consiituiçào e Justiça, pela constituciOnalidade ejt.ifidicidade;
- de Legislação Socidl, favorável;
~-de SerViço PúblicO- Ctvil, ·contrário; e
-de Economia. favOrável, coril as Emendas de n'i's I e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da vOtrição do Requerimento n9 35/8-2, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da díscussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Ci_vil.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessãO às 17-horas e 15 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 15/4/82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR.HUMBERTO LUCENA (Pronuncia- o seg~inte discurso.)- Sr.
Presidente, SrS. Senadores:
- N_ão é de hoje que venho iD-sistindÕ na tese senão d_a revogação pura simples, pelo menos de uma substa-ncial reformulação da Lei de Segurança NaCional, como forma de caminharmos realment~ para a plenitude do Estado de
Díreito nO Brãsil.
-_A verd~de incontestável ~-que apesar da rev9gação dos Atos Institucionais e dos Decictos-leis n'i's 477 e 228, ainda persistem, em nossa ordem jurídica, verdad~iras anomalias que_são o caldo de cultura. do a1,1toritarismo cabloco qu·e ainda nos governa, mesmo nos chamados tempos de abertura. Refirome ã lei de Segurança Nacional, à Lei de. Imprensa, à Lei de Greve, à Lei
Complementar das lnelegebilidades e a lei Falcão, todas elas diplomas legais
draconianos que, ao longo do tempo, vêm fazendo as suas vítimas e, por que
não -dizer, os seus mártires.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a propÓsito di LefdC Segurança Nacional
até personalidades ligadas ao sistema dominante de poder têm preconizado a
sua revisão, como por exemplo, só a título de iluStração, o General Reinaldo
Melo de Almeida, Ministro do Supremo Tribunal Militar e o próprio Preside-nte desta Casa, o Senador Jarbas Pass~ri_nho que, hoj'?, em decl~ração à imprensa, prega a necessidade pelo menos âa tipificação dos crimes contra a Segurança Naacional, como desfecho de uma ampla reforma constitucional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, aind~ ontem três jornalistas militantes
que fazem e dirigem a «Hora: do Povo" caíram nas malhas finas da Lei de SegiH'ãn-ça Nacional, seguindo o mesmo destino de de~enas de brasileiros que
têfu sido processados -cõin base nessa famigerada lei de exc~ção, entre os
quars-ãlguns parlamentares da maior evidência éom'o Ulysses Guimarães, Genival Tourinho e Cristin-a Tavares. para citar apenas alguns.
Refi rã-me aos jOrnalistas Claudio Cardoso Campos, Pedro de Camargo
e Ricardo Lessa Rodrigues, que foram condenados a dois anos e três meses de
reclusão, sem direito a suspensão condicional da pena, pelo Supremo Tribun-al Fedúal, POr terem sido responsabilizados, como diretores da ''Hora do
Povo", pela publicação de certas matérias.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mim me parece que realmente a denúncia desses jornalistas e a sua conseqUente condenação ou n~o, deveria se
arrimar na Lei de Imprensa, mesmo sendo tambêm ela outro diploma legal de
exceção, e não na Lei de Segurança Nacional, comõ aliás argumentou a sua
defesa. A prosperar esse procedimento judicial de se cond~nar jorn~listas pela
Ld de Segurança Nacional, creio, data venia, deste Supremo Tribunal Federal,_ que estaremos prestando um desserviço à _causa democrática.

O Sr. Teotônio Vilela- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer.
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O Sr. Teotônio Vilela- Senador Humberto Lucena, eu quero me associar as suas palavras de solidariedade aos jo-rnalistas que fora_m condenados e
à rápida análise que faz sobre a Lei de Segurança Nacional. Na verdade, essa
doutrina _de segurança nacional é uma doutrina voltada contra_ o social_. :volt;:t::
da contra a Nação, procurando. única e exclusivamente, salvagua-rdai o Estado. É a velha luta do arbítrio: reforçar, dar autodeTesa ao-Estado contra os interesses da Nação. Nós _vamos ter amanhã, por exemplo, o julgamento dos
sindicalistas. O Superior Tribunal Militar vai julgar, aritanhã, o Luiz Inácio
da Silva e mais dez sindicalistas que entraram em greve em São Bernardo, a
fam~sa greve de São Bernardo, por maiores saláríoS. EntretantO-, -estão respondendo pela Lei de Segurança Nacional, quando há _uma 1eí de Grive. V,
Ex', 3inda há pouco, levantava a questão da Lei de Imprensa para os jornalistas, como a da Lei de Greve para os assalariados. A Lei de Segurança Nacional é, portanto, um atentado à sociedade brasileira, um atentado às liberdades individuais.~ ela que hoje caracteriza a feição ditatorial do poder, porque
ditadura é todo o governo que adota orientação de lutar contra as liberdade$
individuais. É o que estamos assistlrido hoje. Quero, portanto me solidarizar
com o discurso de V. Ex~ e daqui enViar também_a_mi_nha ma_nj_[e~Jaç_ão de
apreço e de solidariedade _aos jornalista_s condenados, comQ__daqui quero __fazer, desde já, um apelo à Justiça Militar para que ela, na verdade, devolva ao
seu verdadeiro leito qualquer tipo de crime que porventura tenham cometido
.os sindicalistas e, nesse caso, só poderiam responder através da Lei de Greve.
Porque o que desejamos é, na verdade, Sr. Presidente, para esta Nação, paz e
sinceridade. No momento em que pudermos praticar a justiÇa-Com base na
sinceridade e no desejo de paz, teremos uma Nação muito melhor. Jamais
esta Nação poderá_ se mo_dificar atxavés d~ métodos de perseguição ao indivíduo, quer pelas suas opiniões emitidas, quer pelas suas reivindicações de
sobrevivência.
O Sr. Franco M otrtoro - _Permit~- V. __ Ex'- !!JTI apé!r~?_

O SR. HUMBERTO LUCENA -As palavras de V. Ex•, eminente Senador Teotónio Vilela, que é um cavaleiro andante da democracia no Brasil,
que está em toda parte onde se faz necessário para defender os direitOs humanos, porque tenho acompanhado, e todo o nosso Partíd_o, a sua peregrinação
por este País afora, enriquece o meu pronucíamentO, dá-lhe maior dimensão.
E, no caso específicO doS sindicalistas do ABC, V. Ex• fõT fisfeffiunha auricular e visual dos acontecimentos_. V._ Ex', o nobre Senado_r Franco Montoro, se
. não me engano, também o Senador Orestes QuérCia, estívei"ãni ·presenfes de
corpo e alma no teatro dos acontecimentos e, portanto, têm toda a condição
para dizer do comportamento daqueles líderes que, hoje estão também, infelizmente, envolvidos num processo injusto por conta da dtaci:)riia-na Lei de
Segurança Nacional.
V. Ex• falou na Lei de Greve, mas eu já havia dito:_no roçu âiscurso,~Q_ue
ela faz parte de um elenco de leis que precisam ser modificadas_ ou revogadas,
sem o que não alcançaremos no Brasil um verdadeirq Es_t_adQd_!!DirÇ:it_g._Tanto é verdade o que afirmo, que o Senador Aloysio Chaves, da Bancada do
PDS, tomou a si a Tnicía"tiva de um projeto de lei, que nós da Oposição apoiamos unanimemente, no sentido de uma reformulação total da. atual Le_i_ d~
Greve no Brasil, sem que S. Ex• apesar de seus vastos conhecimentos em matéria: de Direito do Trabalho, até hoje, tivesse a ventura de ver a S!J.a proposição aprovada na Câmara dos Deputados, por não recebe! -o sinal verde do
Palácio do Planalto.

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex' permite um aparte?-0 SR. HUMBERTO LUCENA - Com muito prazer.
O Sr. Aloysio Chares- Eminente Líder Humberto Lucena, lamento que
a tôníca do discurso de V. Ex' tenha sido a decisão ontem proferida pelo Supremo Tribunal Federal, porque essa decisão foi, no recurso extraordinário,
de decisão do Superior Tribunal Militar.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Recurso ordinário.

O Sr. Aloysio Chaves- Recurso extraordinário. A ·matéiia é" cõnstitudonal e recurso ordinário não subiria ao Supremo Tribunal Federal. O recurso é
oriundo da Auditoria para o Superior Tribunal Militar.
O SR. HUMBERTO LUCENA- No Supremo foi anunciado como recurso ordinário. Eu assisti ao julgamento.
O Sr~ Aloysio Chaves- O SuperiàrTribuilal Milhar, como p-oucãs vezes
já procedeu até hoje, agravou a pena imposta nà AuditOria, para dois anOs e
três meses. Da decisão do Superior Tribunal Míllüir houve reC_urso_para o Supremo Tribunal Federal que ontem julgou e manteve a deéisão da Justiça_Militar, decisão essa proferida em processo no qual foram caluniados::--- não injúria, atribuiu-se a essas pc!ssoas a prática de crime- ex-Pr.esfcíeille da ·República como o ex-Presidente Médici, o ex-Presidente Geisel, comO o Presidente Figueiredo, Ministros de Estado, o Presidente desta Casa, o Orador
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que ora dá aparte a V. Ex•, como sendo possuidores de conta_s em bancos da
Suíça. Um ins_ulto, uma _cafúõia contra a c)uaf"s_e- rebeloU esta Casa, no momento em que llquí proferiU um discurso iOdispensável, com todo o nosso
apoio, o nobre Senador Jarbas Passarit:1~-o._A lei de Segurança Nacional pode
--ser, Sob alguns aspectos, u-ma lei que preCiSe ser revista, necessariamente revista com~ proS'C5so de abertur? política, mas o que não podemos absolutamente encampar é a prática de delitos dessa natureza. E, quando chamados à
Justiça para provar aquilo que realmente espalharam por todo o País, man.:
chando e tentando rria-nChai-ri reputação alheia, a honra e a dignidade de homens públicos brasileirOs, não se faz esta práva, e no moinento em que hã a
condenação. nós práclmimos derivar pa:r-ãjUSfifiCar a conduta dessas pessoas,
alegando que esta lei é injusta, leonina, draconiana. V. Ex', a seguir, fez outras referências, mas, neste aparte, desejo apenas ponderar a V. Ex' o seguinte: realmente so~_ o autor de um projeto de lei que mereceu a aprovação unânime do Senado Federal. Como já declarei an-tes; repito aqui, o projeto é de
minha responsabi!i~ade pessoa_!, nã~ o apresentei na condição de Vice-Líder,
não o- âPresente(lneêii-ante pr1via CotlSiiTta -aõ d'oVei-Iw. nãO Cobrei do Governo n_enhum compromisso e o GOverno não o tem, poderá aprovar ou rejeitar
comO-julgar oPOiturio.-Achõ-que -deVeriaser aprovaaa esta lei para substituir
a de n9-4.330, de-1964. MiS: esúi-Leí "de-crreve·que está em-vigor, que o Governo !em aplicado com extrema tolerància, como jã foi comprovado aqui, esta
lei resultou de uma deliberação do Congresso Nacional, foi aprovada pelo
Congres:»o Nacional e baseada, sobretudo, no longo e brilhante parecer do
Deputadp Ulisses Guimarães. Portanto, dizer que a lei é draconiana, acho
que é um exagero, dizer que a lei está desatualizada e precisa ser revista, con~
cordo inteiramente com V. Ex'
O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu a considero draconiana e desatualiza_da. É a minha _opín_ião.pessoal e do _meu _P~rtido, nobre Senador Aloysio Chaves. E só o fa.to
v~
ter tido- a· iitíCiat!Va de alterâ-la substancialmente comprova que ela não atende às aspirações das classes trabalhadoras.
O Sr. Aloysio Chaves- Desculpe-me por interrompê-lo mais uma vez,
mas o que me levou a apresentar este projeto de lei foi, eminente Líder Humberto Lucena, o fato de que a norma constitucional que dispõe a respeito do
direíto de greve, que estava inserido na Constituição de 1946, ter sido posteriormente a:Itáadã na Constituição de 19"67. POrtan_{o, ·a -Lei n9 4.330 foi elaborada em funçãO do preceito constitucional então vigente. A alteração desse
preceito impunha necessariamente a reformulação da lei, além de adequá-la à
realidade brasileira deste momento e, sobretudo, ao processo de abertura
política-. Peço \'ênía para tãmbém divergir de V. Ex• e não considerâ-la draconiana. Nenhuma lei fruto da ditadura nem do arbítrio resultou da deliberação
livre do Congresso Nacional, baseada, lastreada _sobietudo, no erudito e brilhan_te parecer do Deputado Ulysses Guimarães.

de -Ex'

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu prefiro ficar com o ex-juiz e professor de Direito do Trabalho do que propriamente com o Senador e com o
político. O que recolho da iniciativa-de V. Ex• é uma tentativa de modificação
da lei, que acolhemos com muito agrado e por isso aprovamos o seu projeto
por unanimidade. Agora, se a Câmara não o aprova porque o GovernO não
recebeu bem a iniciativa-âe V. Ex•, isso ai é outro problema, não quero entrar
ne~se ~ssunto,_ pois ele diz respeito à economia interna do seu Partido e do
Governo.
O Sr. Franco Montoro- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Quanto ao que V. Ex• declarou aresPeito desse fei::ui"SoS-qUe levoü o SUpremO Tribunal Federal a condenar os jornalistas da Hora do Povo, não estou comentando os fatos que motivaram o
processo, mas. simplesmente, registrando e lamentando o seu enquadramento
na Lei de Segurança Nacional e, ao mesmo tempo, aproveitando pa:ra verberar contra esse diploma le_g:al, como têm feito dezenas de brasileiros -ilustres,
entre os quais, repito, o General Rey_nalçlo Mello de Almeida, Ministro do
Suprenio Tribunal Federal, e o próprio Senador Jarbas Passarinho que, ainda
hoje, concede entrevista em torno do assunto.
Agora o que eu quis deixar claro é que me pareceu que jamais se deveria
-como em outros casos, em que os nosS.ós companheiros de lutas democrâticas têm sido vítima- enquadrar esses jornalistas na Lei de Segurança Nacional. Para isso existe a Lei de Imprensa. V. Ex• falou aí em injúria~ difamaÇão e calúnia, pois que se processassem esses jornalistas "através da Lei de
Imprensa; esta foi -a tese defendida pela sua defesa perante o Supremo Tribunal Federal.
O Sr. Aloysio Chaves-- Não, a prâtica desse jornalista lembra o Tartufo,
de Moliére: •'Calunüii, caluniai que alguma coisa há_de_ficar". Porque a notíca, como foi estampada, teve ampla divulgação nacional, a condenação seria
registrada em duas ILnh<,Is, um tópico da imprensa ã. ser registrado hoje ou
amanhã.
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas V. Ex• acha que um fato ...

O Sr. Aloysio Chaves- Mas aí é irreSPOnsabilidade total.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas V. Ex• não falou_em injúria, di·
famação e calúnia. São crimes comuns.

O Sr. Aloysio Chaves - São criines -ComUns que podem ser agravados e
ter uma outra tip-ificação na Lei de Imprensa, quando eles atentam contra determinadas autoridades no Brasil ou em qualquer ou_tro país.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas aí hã o exagero da Lei de Segurança Nacional. Isso é só no Brasil.

O Sr. Aloysio Chaves pode ser gerteralizada...

V. ~·- está fazendo uma afirm_ação que não
--

O SR. HUMBIORTO LUCENA - Mas não conheço país nenhum no
mundo onde injúria, difamação ou calúnia à autoridade sejam _consideradas
crime contra a segurança nacional. Se. V. Ex.t- discorda, traga, aqui, os textos
do DireiTO Comparado para nos provar.

O Sr. Aloysio Chaves- Eu possõ a: presentar a V. Ex• normas semelhantes na legislação ...
O SR. HUMBERTO LUCENA- Isso é fruto dos nossos juristas cabo,
elos, a partir de 1964, de acordo, aliãs, com a filosofia da Escola Superior de
Guerra.
Ouço, agora, o aparte do nobre Senador Franco Montoro.
O Sr. Franco Montoro- Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex• coloco_u muito bem o problema, diante de uma tese fundamental e de importân-.
Cia grave para todo o Pafs: o enquadramento entre delitos considerados de
ofensa à segurança nacional, violações da legislação trabalhista, da legislação
de imprensa e de outros ramos especializados do Direito~ Nós estamos, hoje,
em todos os setores da vida jurídica úo Brasil, ouvindo manifestações de juízes e, até como lembra V. Ex• no seu discurso, de um Presidente do Superior
Tribunal Militar ...

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ex-Presidente.
O Sr. Franco Montara- Ex-Presidente- portanto, exerceu a função de
Presidente - o apelo no sentido de que nós não temos a normalidade jurídica. Não se pode, de forma alguma, considerar crime de segurança nacional ou
atentado à segurança nacional, por exemplo, o fato de um líder sindical ou a
diretorià-de um sindicato dar cumprimento a uma deliberação da assembléia
siridical. Se houver infração da legislação trabalhista é pei-ante aos tribunais
do trabalho que a matéria deve ser enfrentada. Da mesma maneira em relação à Lei de Imprensa. Há, realmente, um excesso e, seguramente, toda a
consciên_c;_i_a jurídica nacional protesta contra esse absurdo de se enquªdrar
como crime contra a segurança nacional aquelas violações da legislação ordinâria. Aproveito a opo"rtunidade para cumprimentar V. Ex• pela elevação
com que colocou_ o texto; se houver violação de outro setor, poderão ser tomadas as providências devidas para punição pela legislação competente. Quero, também, antecipar, nesse aparte que faço a V. Ex'-, um apelo ao Superior
Tribunal Militar que, amanhã, julgará um caso típico e da maior seriedade:
mais de uma dezena de lideres sindicais estão sendo processados perante o
Superior Tribunal Militar, por se considerar a pretensa violação de uma legislação trabalhista, como ofensa à segurança nacional. Quero inforrilar a V.
Ex• que fui testeinlinha nesse processo, e realmente o enquadramento da
atuação'daqueles líderes sindicais dentro da Lei de Segurança Nacional é uma
violênd3.. E nós temos a certeza de que amanhã a Justiça Militar brasileira,
pelo seu órgão maior de hierarquia, irá repor nos seus devidos termos aquele
problema. De modo nenhum pode ser considerado crime contra a segurança
nacional o fato de um líder sindical dar cumprimento a uma deliberação do
seu sindicato. Aproveito este aparte para formular, da tribuna do Senado,
como fez o Senador Teotônio Vilela, um apelo e a manifCSülÇão da nossa esperança-de que amanhã o Superior "Tribunal Militar restabeleça a ordemjurí~
dica, afastando da Lei de Segurança Nacional a discussão de um caso que é tipicamente trabalhista.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu transformo o apelo de V. Ex• e. do
nobre Senador Teotônio Vilela num apelo de toda a Bancada do PMDB no
Senado Federal...
O Sr. Franco Montoro --Parabéns a V. Ex•
O SR. HUM!3ERTO LUCENA- ... ao Superior Tribunal Militar, por
se tratar de um processo eminentemente de perseguição política. O que se pretende, neste instante, é intimidar a classe trabalhadora brasileira, em pleno
processo chamado de abertura. O que prova, nobre Senador, que nós estamos
num processo ele abertura tímido e restri~o. que não corresponde às aspirações do povo brasileiro, qUe des-eja uma democracia plena, sem adjetivos,
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dentro da qual possamos promover o bem-estar de todos, com desenvolvimento e justiça social.

O Sr. Ld=aro Barboza- Permite V. Ex• um aparte, eminente Líder?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Agorá ainda mais, quanto à Lei de
SegurarlÇ::i-Nacional, só para provar as sua-s demasias, os seus exageios-, os
seus absurdos, eu lembraria a V. Ex• que há pouco dias se tentou envolver, no
processo contra a Deputada Cristina Tavares, o Deputado Ulysses GuimarãeS, Presidente do PMDB, pelo simples fato de o nosso companheiro maior
haver se solidarizado com a Deputada pernambucana, porque ela forã. enquadrada também na Lei de Segurança Nacional. Veja bem V. Ex'- aonde chegamos.
O Sr. Franco lt-fontoro- É o regime de insegurança da população.

O SR. HUMBERTO LUCENA - E aonde poderemos chegar.
Ouço o nobre Senador Lázaro Barboza.

O Sr. -Lá:aro. Barboza .:. . :. _ Eminente Senador Humberto Lucena,
congratulo-me, também, com V. Ex• pelo seu brilhante discurso que espelha
o ponto de vista de toda a Oposição brasileira. E lembro ainda que a Lei de
Segurança Nacional, às vezes, chega a suprir, com vantagens, o famigerado
Al-5, de que ninguém tem saudades neste País. Há cerca de duas semanas
ocupei a tribuna do Senado, fazendo a defesa do Presidente da Ordem dos
Advogãdos do Brasíl, seÇiO do meu Estado_.__g Dr. Vanderlei Medeiros; também levado às barras do Superior Tr'ibunal Militar, enquadrado que está sendo n~ Lei de Segurança Nacional, por supostas ofensas ao Presidente do Supre-mo Tribunal FederaL V. Ex'- diz mUito bem: se-eXcessos há, nesta ârea ou
naquela, que esteja aí uma legislação_democrá!ica a~equada para co_ibir abusos. Não podemos nos conformar com as colocaÇões do eminente Senador
Aloysio Chaves quando, por exemplo, invocou aqui o caso dos chamados depósitos em contas secretas na --suíçâ-,~ que ·se-oranâitl"h:tilbém contra aqueles
prolissiotiais da imprensa. Aliás, a propósito dos depósitos em contas secretas na Suíça, eu me permito dizer, à guisa de apreciação do aparte do eminenR
te Senador Aloysio Chaves, que, como diziam Os romanos: "A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que mostrar ser honesta". Tramita nesta
Casa, há quase dois anos, um projeto de minha autoria proibindo depósitos
em contas secretas_ no exterior e instrumentali:;!:ando a lei, para que os maus
brasileiros não continuem carreando para lá dinheiro que deveria estar aqui;
dinheiro de negociata, como está fartamente provado, inclusive em relatório
do Partido Socialista Helvético, que chegou ao ponto de votar naquele país
uma_ lei criando um tributo sobre os depósitoS em conta secreta, sob a alegação de que a bandeira helvética não- poderia Continuar cobrind._o o dinheiro
do furto que busca a proteção do an_onimato. Esse projeto tramita aqui hã
dois anos, e embora o próprio Senador Aloysio Chaves tenha insistido mais
_çie uma vez pela sua aprovação, até hoje, nobre Senador Humberto Lucena,
ele não chegou ao_ Plenário,
O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a contribuição de V. Ex•
esperando que se aprove sem mais-delongas esse projeto que é da maior importância para o País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Aliás, a Hora do Povo, segundo os seus colaboradores e dirigenteS, é
"clara, aberta e incisiva-opdsfção aO GOverno". Mas, por outro lado, dizem
eles que o "jornal vem se batendo denodadamente para que as transformações que o país precisa se dêem por via pacífica, ao contrário do que arbitrariamente se nos imputa" e, mais ainda, .. é publicamente notório o empenho do nosso jornal em que os problemas do nosso país encontrem solução
através da realização de eleições as mais limpas e livres possíveis, bem como o
nosso engajamento nessa campanha eleitoral".

..o. fato, Sr. Presidente, ~is. Sênadores, ~que o constante enquadramento
na Lei de Segurança Naêional de jornaliStas e políticos, de linha oposicionista
autêntica, revela à saciedade que estamos muito longe, mas muito longe mesmo, de conquistarmos o verdadeiro Estado de DireitO no Brasil, pois dada
essa parafernália jurídica que inshumen(a o Estado na defesa de uma pseudosegurança nacional, o que_está mesmo é Íl)qui~tando_o povo, cujos direitos individuais e sociais São permanentemente postergados, apesar de inscritoS solenemente até na Carta Outorgada pelos três Ministros Militares de 1969.
rY!"as, Sr. Presidente, ~rs· ~enadores, todos es~es e_pisódios deplorâveis
demonstram claramente o desespero em que se encontram os donos do poder
de perderem o controle da situação política nacional, com a esmagadora derrota que o povo lhes infling-kã nas eleições de 15 de novembro deste ano, malgr~do todas as manipulações dos lamentáveis e revoltantes casuísmos eleitorãis.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Depende da Mesa, nobre Senador,
porquejã fui advertido do meu tempo. Se o Sr. Presidente concordar com o
aparte eu o concederei.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concordo, tendo em. vista que
V. Ex• pela primeira vez está aparteando.
O Sr. Lomanto Júnior- Agradeço a generosidade da Mesa. Nobre Se;nador, Líder da Maioria, Líder do PMDB.
O SR. HUMBERTO LUCENA ~Ainda não sou Líder da Maioria.
O Sr. L_omanto Júnior - E não serâ tã_o cedo. __
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• é quem está dizendo.
O Sr. Lomanto Júnior -

E não serâ tão cedo.

O SR. HUMBERTO LUCENA - A vQz do povo é a voz de Deus.
O Sr. Lomanto Júnior- No_bre Sen_ador~onheço a formação moral, a
formação jurídica, a forinação diria mesino espiritual de V. Ex• que tem ao
longo desse nosso convívio nesta Casa, demonstrado equilíbrio, demonstra~
do, sem dúvida alguma, ou sem prejuízo da função ou da sua missão de opo~
sicionista, agora guindado à Liderança da Oposiçâo;-eu O considero um homem equilibrado.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado.
O Sr. Lomanto Júnior - E _hoje estou surpreendido, enormemente surpreendido - esta é a expressão - em V. Ex• não reconhecer que nós ingressamos naquilo que V. Ex• chamou e nós proclamamos de estado de direito: o
Congresso funcionando com as suas prerrogativas, se diminuídas compete a
nós fazer com que elas sejam restabelecidas. Mas o Congresso funcionando livremente.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas não o conseguimos restabelecer,
até hoje.
O Sr. Lomanto Júnior- A imprensa livre, não há presos polítiCOs rieS:te
faís, a anistia foi ampla, -a mais ampla possível. O Governo busca por todos
os meios aperfeiçoar o sistema democrâtico, e não há uma palavra de estímulo ao Governo. Se vamos votar a anistül, lembro-me da noite tenebrosa, em
qu~ parecia até estarmos Votandó a lei da pena de morte ou a:·picirléi de insUtuição d-:- arbítrio. Se o Governo atendendo- é verdade! às aspirações populares assegura ao País a liberdade de imprensa, a mais ampla liberdade de imprensa, até mais ampla do que em países conSiderados democratas, até suportando insultos, agressões, injúrias· e infâmias, como nós alguns -dos SenadoreS
dentre os quais eu me encontro - fui inSultado e injuriado por um desses jornais- e nenhuma providência de ordem punitiva·parã q-ue se COibisse o abuso da agressão, da injúria, da infâmia, foi tOmada porqUe o País está Vivendo
na mais ampla democracia. Evidentemente posso até concordar Com V. Ex'em que a nossa Lei de Segurança mereça algumas modificações paia ajustarse à conjuntura democrática.
O SR. HUMBERTO LUCENA - A que estamos vivendo?
O Sr. Lomanto Júnior- Concordo com V. Ex• de que ainda temos muito a fazer, mas já fizemos muito mais do que feriiQS a fazer: vamos realizar
eleições livres, as mais livres, porque até os projetris conSíderad_os casufsticos
por V. Ex• são projetes que obedeciam à Oposição. E a Oposição Cstâ- a
vangloriar-se de quand_o em vez das medidas tomadas pelo Governo, o qual
ao invês de beneficiar o seu Partido irá benefici'ªr o Partido da Oposição.
Numa coisa V. Ex• precisa nos ajudar, a Oposição tem um dever, tem a obrigação de nos ajudar, é fazer com que criemos um clima capaz de termos
eleições livres porque este é o desejo do povo brasileiro comandado e diria
mesmo; inspirado pelo próprio Presidente João Figueiiedo. Com este aparte
quero dizer a V. Ex• que o seu discurso foge àquele equilíbrio, tão conhecido
por todos nós, do antigo membro da bancada do MDB e do PMDB, ele realmente destoa hoje daquele integrante de ontem guindado à condição de Líder
hoje. (Não apoiadol) Não podemos aceitar as críticas acres e injustas que V.
Ex'- dirige ao Governo, ao Partido a que pertencemos, porque estaJl!OS realizando - isto sim, __:e o povo brasileiro sabe, um grande esforço para fazer
deste País Uma democracia, enfrentando todos os óbices, até o desestímulo da
OposiÇão.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Avalio, nobre Senador Lomanto Júnior, se V. Ex'- estivesse satisfeito com a situação baianal Porque tanto ardor
na defesa do Governo_ me deixa atônito.
O Sr. Lomanto Júnior - Estou apenas justificando.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Já concedi o aparte a V. Ex• agora
cabe-me respondê-lo. V. Ex• quer ser, agora até o fiscal do meu discurso de
Líder da Oposição. V. Ex• quer que eu venha à tribuna bonziilho, equi-
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libradissimo, para fazer um pronunciamento de agradecimento ao Governo,
pela abertura, por tudo que estã aí. Enquanto isso os nossos companheiros
tombam pelo ~~~'? do caminho, caindq na tc:::s~itura ardilosa da Lei de ?cgural.'lça Nacional. Como é que pode, Sr. Presidente? Nós, da Oposição, estamos aqui curriprindo ·com o nosso deVer, sabemos que é um dever duró, fu.as
um deve~ indeclinâvel de patriotas e de democratas. E nós agradecemos as
lições dos senhores do PDS ..
Praza aos céus, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que haja eleição livre e
limpa, pois nós vamos dar um banho de votos no Governo~ O povo brasileiro
é que vai dar a devida resposta, a 15 de novembro deste ano, ao Senador LomãntcfJúnior e aos seus companheiros. se· é que S. Ex• não estarâ amuado lá
nas suas fazendas, solitârio, apenas acompanhando os acontecimentos, por
ter sido _marginalizado da sucessão baiana pelos casuímos do Governo e pelo
todo-poderoso Governador da Bahia.
Concluo, Sr. Presidente:
Se, realmente, estivêssemos em tempos de abertura, de real democrarização do País, eSses- retrocessos terríveis -rião----'---ocoáeriam, pOrqUe, pelo é:ontrârio, o que se procuraria era assegurar, Cada vez mais, o espaçO certo e amplo para a imprensa que nos países maiS adiantados do mundo democrãti.ÇQ,
como os Estados Unidos da América do Norte, é publicamente reconhecidd
cgmg o -Q~ar~o PQ_d_~r:. __ _
Sr.-PreSidente,- SI-s.--Senadores, ao registrar lamentãvel condenação dessesjormilístas da "Hora do Povo", a quem levamos a solidariedade da Opo~
sição e- paiticularmente do PMDB no Senado Federal, termino apelando ao
Senado e à Nação, p·or uma ampla campanha pela total reformulação da Lei
de SeguranÇa Naciofial, o que só será possível, a meu ver, num contexto mais
amplo da convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte que, insisto
em afirmar, é o único caminho para a legitimação do poder político no Brasil.
·
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE L/NS NA
SESSÃO DE 15-4,82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.

O SR. JOSt LINS- (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores:
Trago ao conhecimento do Senado dois documentos que me chegaram
as mãos, ainda ontem, e que passarei a ler.
O primeiro, Sr. Presidente, é uma carta que me é dirigida pelo Prefeito
Municipal de Dtãndti~'a. E pe"Ço desCUlpas por ler o primeiro trecho que se
refere a mim mesmo. Di:t essa carta:
Of. n~ especial
Catanduva, 30 de março de 1982.
Ao Senhor
Senador José Lins
Senado Federal - Ed. Principal
70160- Brasília- DF.
JLS(jcm
Senhor Senador da República:
Aprendi a admirá-lo em todos estes anos de vida pública.
Sirito~me, contudo, decepCiOnado pela não-apreciação, através do
Senado, do Projeto SAS-CEF beneficiando Catanduva com implantação de emissátios que despoluirão centro e periferia da cidade.
Por favor, faça algo por nós! Esta obra não ficará pronta até o
final de minha gestão e não tenho interesse pessoal nela; apenas
como munícipe.
Agradeço sensibilizado.- Dr. Warney Agudo Romão, Prefeito,
Municipal.
O segundo doc_umento, Sr. Presidente. é também uma carta que me foi
entregue pelo prefeito da cidade de Rio Claro, em São Paulo, e que hoje coordena os pedidos dirigidos ao Senado, pelos vários prefeitos municipais do
Pais, referentes a empréstimos. Essa carta é assinada pelo Prefeito Waldemar
Costa Filho, de Mogi das Cruzes, e é dirígida ao" Prefeito do Rio Claro. Diz o
documento.
Oficio n• 838/82-G PE
Em 2 de abril de 1982.
Excelentíssimo Senhor
Demerval Qa Fonseca Nevoeiro J úriior
DigníssimO Prefeito Municipal de Rio Claro
CEP 13.500 ~ Rio Claro - SP
Senhor Prefeito:
Recebi seu. oficio d3.tado de 18 de março último, dando-me
ciênciá do eriorme atraso nos_Pr_ogramas de Investimentos das Ad-
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ministrações Municipais, em razão da obstrução desenvolvida no
Senado Federal, retardando sistematicamente em deliberar sobre
aprovação de empréstimos aos Municípios.
Prefeito:
Estou cansado e desiludido com o nosso Senado Federal. O
processo desta Prefeitura jâ vem se arrastando por quatro anos e
dois meses. Jã recorri a todos quantos poderia recorrer, inclusive estive em Brasflia e posteriOrmente enviei Vereadores para tratarem
pessoalmente do assunto. Nada consegui.
Creio que os Senhores Senadores têm muitas preocupações,
não dispondo de tempo suficiente para se dedicarem à Causa Pública, cuidando dos assuntos de interesse dos MunicípiOs, pois, creio
que o tempo deles é dedicado somente à política.
Firialmente, nada conseguindo, como derradeira providência,
enviei ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, telex datado de 13 de janeiro deste ano, solicitando sua interferência na solução do assunto (cópia anexa).
No entanto, até a presente data nã_o recebi qualquer resposta a
respeito.
Em anexo, remeto a Vossa Excelência, extrato de andamento
do processo de interesse desta Prefeitura, no Senado Federal, cujo
pedido de autorização é de real interesse público da classe menos favorecida, que é a construção do Centro Municipal de Assistência
Social - Creche - Casa do Menor e Casa do_ Ancião.
Prefeito:
Não conte com o meu apoio, pois não vou recorrer a mais ninguém, cansei.
Atenciosamente,- Waldemar Costa Filho, Prefeito Municipal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é essa hoje, a situação, é esse o conceito
do Senado Federal perante os Municípios brasileiros.
Fica aqui a minha preocupação, mais uma vez externãda com esse
problema. peixo também, Sr. Presidente, a minha integral solidariedade ao
movimento que vem sendo feito por Prefeitos de todos os Estados, no sentido
de que o Senado passe a olhar esta questão com mais cuidado e, sobretudo,
com mais responsabilidade.
Os prejuízos cauSados pelo Senado, por não apreciar esses empréstimos,
são imensos. Ai estão os programas de habitação, de água, de esgoto, da casa
própria, de postos de saúde, de escolas, todos eles parados há quase dois
anos, porque o Senado não cumpre o dever de votá-los. Costuma-se culpar a
Maioria por isso. É uma injustiça. O Regimento não nos permite chegar à votação dessas matérias.
Mas, se todos os meus apelos se perdem, em vão, neste recinto, que pelo
menos os apelos patéticos das Prefeituras, prejudicadas na condu_ção de programas tão importantes para as classes mais pobres, como é o caso de Rio
Claro que deseja construir creches, uma casa de menores e uma casa do ancião, que pelo menos esses apelos, repito, possam ajUdar o Senado a adquirir
a sua sensatez e a evitar que o conceito desta institUição- decaia tanto perante
os Municípios e perante o povo.
Era o que desejava dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
ATA DA 37• SESSÃO, REALIZADA EM 14-4-82
(Publicada no DCN-Seção II, de 15-4-82)
RETIFICAÇÃO
No Projeto de Lei do Senado n9 47 f82~DF, que dispõe sobre a criação de
cargos na categoria de Técnico de Controle Externo, do Gru:Po-Atividades de
Controle Externo, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal
de Contas do Distrito Federal, e dâ outras providências:
Na página 1012, I' coluna, no art. 99, constante do art. 29 do Projeto,
Onde se lê:
uArt. 99

... de Controle Externo poderão ser aprovados, ...
Leia-se:

"Art. 99

... de Controle Externo poderão ser providos, ...
PORTARIA N• 10, DE 1982

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso .:!:-suas atribuições, resolve:
só permitir consignações para empréstimos à Caixa Eco_nômica Federal e ao
Instituto de Previdência dos Congressistas, salvo casos excepcionais, a critério do Diretor-Geral;
Suspender por prazo indeterminado as consignações a outras entidades.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de abril de 1982. - Alman NOgueira da Gama,
Direior-Geral.
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TERMO DE CONV[NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICU E O SENADO FEDERAL, NA FORMA QUE SE SEGUE.
O Conselho Nacional de Dese'n.Volvimento Científico e TecnológicoCNPq, fundação instituída pela Lei n• 6.129, de 6 de novembro de 1974, com
sede em Brasília-DF, na Av. W /3 Norte, Quadra 507, Bloco B, inscrito no
CGC/MF sob o n• 33,654.831/000136, doravante denominado simplesmente
CNPq, neste ato representado por seu Presidente, Professor Lynaldo Cavalcanti de Albuq~erque, e o Senado Federal, doravante denominado simplesmente Senado, neste ato representado por seu Presidente, Senador Jarbas
Gonçalves Passarinho, resolyem celebrar o presente Convênio, que se regerâ
pelas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
O objetivo do presente Convênio é regular as ações e procedimentos básicos a serem desenvolvidos pelo Senado e o CNPq, visando a implementação
do .. Projeto de Apoio à Pesquisa sobre dados Biográficos dos Senadores do
Império e da República".
CLÁUSULA SEGUNDA
Da Clientela
2: l - Poderão se inscrever no Projeto estudantes de cursos de pósgradução, mestrado e doutorado e de graduação, ciclo profissional, em História, que possam apresentar:
a) alunos de pós-graduação: - projeto de dissertação/tese sobre História Parlamentar do Brasil;
b) alunos de graduação: - projeto- de pe&-quiS:a em nível de iniciação
científica, na Área de História do Parlamento Brasileiro.
2.2-..,..,..,. Os projetes referidos nos itens a e b supra deverão guardar consonância com o Projeto objeto do presente Convênio.

CLÁUSULA TERCEiRA
Da seleçào dos candidatos e divulgação dos resultados
3.1 - a seleção dos candidatos à bolsa de Iniciação Científica será processada em comum acordo entre a Superinteridência de Desenvolvimento
Científico do CNPq e o setor responsãvel para este fim junto à Presidência do
SeOado, através de representantes que serão indicados pelas partes;
3.2- a seleção dos candidatos a a_uxílio-financeiro no nível de pósgraduação será processada pelos membros do Comitê Assessor do CNPq da
área de Ciências Sociais;
3.3 - a divulgação dos resultados da seleção serã processada de acordo
com as normas em vigor-no CNPq.
CLÁUSULA QUARTA
Do acompanhamento e avaliação
4.1- o acompanhamento e-avaliação dos projetes de pesquisa, em nível
de Iniciação Científica, serão processados em comum acordo entre a
CCHSfCNPq e o setor responsãvel para este fim junto à Presidência do Senado, através de representantes que serão indicados pelas partes;
4.2- o acompanhamento e avaliação das dissertações/teses, em nível de
pós-graduação, serão processados pelo Comitê Assessor da ãrea de História
do CNPq.
CLÁUSULA QUINTA
Das responsabilidades dos partícipes
S. I - O presente Termo gera as seguintes responsabilidades para o
CNPq e para o Senado:
- 5.1.1-0brigam~se o CNPq e o Senado, objetivando a operacionalização dos trabalhos, a avaliar e controlar, através de seus Representantes no
presente Convênio, as atiVidades a serem desenvolvidas e implementadas em
todas as etapas do Pr_ojeto.
-s.t.2- Caberá ao CNPq, em especial:
_
a) conceder, mensalmente, bolsas de estudo para os selecionados a nível
de graduação, e, auxflios financeiros ·para oS selecionados a nível de pósgraduação, de acordo com os valores e c_ondições estabelecidos pela sua Superintendência de Desenvolvimento Científico - SDC;
a.J) a previsão do número de Bolsas e Auxilies e dos custos para suaregularização, no valor atual, é a seguinte:
a./.1) 50 (cinqUenta) Bolsas de Iniciação Científica-:- Cr$ 6.900,00 x 6
meses 9 Cr$ 2.070.000,00 (dois milhões e setenta mil cruzeiros);
o./.2 12 auxílios financeiros - Cr$ 200.000,00 x 12 meses ' Cr$
2AOO.OOO,OO (dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros);

t102

Abril de 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seo:ão II)

Sábado 17

b responsabilizar-se, perante o Senado, pelo atendimento de todas as
exigências legais e condições para a regularidade das ~olsas e auxílios que
conceder aos participantes.
5.1.3- Caberâ ao Senado, em especial:
Apoiar e acompanhar o desenvolvimento das atividades deste Convênio,
proporcionando as condições necessãrias para a sua realização, de conformidade com os ctítétios estabelecidos pelos Partícipes.
5.1.4- Mediante Termo Aditivo POderão os Partícipes estabelecer uma
contrapartida aos recursos financeiros ora alocados pelo CNPq, a ser prestada pelo Senado, nas condições que resultar da avença.

CLÁUSULA SEXTA
Da publicação das trabalhos

6.1 - Qualquer publicação baseada em atividades decorrentes do presente Convênio deverã trazer referência escrita, no corpo da obra, ao apoio
recebido do CNPq. Quando se tratar de publicações destinadas à venda, vigorarâ o regime de co-edição com o CNPq, cabendo ao autor, a título de direitos autorais, o equivalente a 10% (dez por cento) do preço de capa dos exemplares efetivamente vendidoS. Em qualquer caso, res.ultados, opiniões, conclusões ou recomendações oriundas de tais atividades serão de exclusiva responsabilidade do autor e não deverão ser apresentadas de modo a parecerem
representar ponto de vista do CNPq efou do Senado.
6.2- Os trabalhos técnico-científicos reSultantes do presente Convênio,
publicados em revistas técnico-científicas, deverão fazer ·referência expressa
ao CNPq, ao qual serão enviados 3 (três) exemplares de cada publicação.

CLÁUSULA SÉTIMA
Da vigê!lcia e prorro_g_ação

7 .I - O prazo de vigência do presente Convênio serã de 24 (vinte e quatro) meses, a iniciar-se na data de sua firmatura, podendo ser prorrogado
efou ter alteradas suas- condições, por com uni acordo entre os Partícipes, mediante celebração de Termos Aditivos ao mesmO.

CLÁUSULA OITAVA
Da rescisão
O presente Convênio poderâ ser rescindido mediante denúncia de qualquer das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
CLÁUSULA NONA
Dq arbitramento do foro

9.1 -Para dirimir qualquer questão oriUnda ou ·decorrente do presente
ConvêniO, que não puder ser solucionada administrativamente por entendimento direto entre os Partícipes, fica eleito o foro da_ cidade de Brasília-DF.
E, por se acharem assim justos e acordados, firmam o presente Convênio
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas para
fins -de direito e serviços.
Brasflia,
de
de 1982.- Pelo CNPq Lynaldo Cavalcanti de
Alhuquefqzie, Presidente- PelO Senado Jarbas Gonçalves Passarinho, Presidente- Testemunhas: lvando Cunha Lima - José Duarte.
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N• 044

TERÇA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 1982

BRAS!LIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 21, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.885, de 29 de setembro de 1981, que "eleva o adicional do Imposto de Renda
de que trata o§ 2• do artigo I' do Decreto-lei n' I. 704, de 23 de outubro de 1979, para as institui~ões que relaciona".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.885, de 29 de setembro de 1981, que "eleva o adicional do Imposto de Renda de que trata o§ 2• do artigo I' do Decreto-lei n• 1.704, de 23 de outubro de 1979, para as instituições que relaciona".
Senado Federal, 19 de abril de 1982 - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacio_nal aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 22, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.884, de 17 de setembro de 1981, que "acrescenta parágrafos ao artigo 4• do
Decreto-lei n• 1.798, de 24 de julho de 1980, que estabelece limite de remunera~ão mensal para os servidores da Administração Federal''.
Artigo único. É aprovado o textcr do Decreto-lei n• 1.884, de 17 desetembro de 1981, que "acrescenta parágrafo ao
artigo 4• do Decreto-lei n• 1.798, de 24 de julho de 1980, que estabelece limite de remuneração mensal para os servidores da Administráçã-õ -Federal".
- Senado Federal, 19 de abril de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
FaÇo-saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 23, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.886, de 26 de outubro de 1981, que "modifica a reda~ão de dispositivo do
Decreto-lei n• 1.691, de 2 de agosto de 1979, que altera a legisla~ão da Taxa Rodoviária Única, e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.886, de 26 de outubro de 1981, que "modifica a redação de dispositivo do Decreto-lei n' 1.691, de 2 de agosto de 1979, que altera a legislação da Taxa Rodoviária Única, e dá outras providências".
Senado Federal, 19 de abril de 1982.- Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

SENADO FEDERAL
-SUMÁRIO
1- ATA DA 42• SESSÃO, EM 19 DE ABRIL DE 1982
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Aviso do Sr. MinistroRChefe do Gabinete Civil da Presidência
da República
N9 147/82, encaminhando ao Senado nova redação dos arts. 2"' e 79
do Convênio sobre Transporte Internacional Terrestre de 1977, em virtu-

de da_ existência de imperfeíção decorrente de lapso na tradução do texto
original, em ~panhoL

1.2.2 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n9 49/82, de autoria do Sr. Senador Franco
Montoro, que dispõe sobre o enquadramento sjndical dos rurícolas da la-voura cana vieira c:;omo trabalhadores rurais.
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1.2.3 - Comunicação da Presidência

Recebimento do Aviso nY 90/82, do Senhor Presidente do Tribunal
de Contas da União, encaminhando ao Senado cópias das atas das sessões
em que foram aplicadas sanções aos responsáveis que discrimina bem
como o quadro-resumo dos recursos providos nb período de 2 a 23 de
março deste ano, por aquela Corte de contas.
1.2.4- Discursos do Expediente

SENADOR JORGE KALUME- Semana do lndio.
SENADOR LUlZ CAVALCANTE - Comentários sobre declarações do Deputado Herbert Levy, publicadas em órgão da Imprensa, a
respeito da adoção do voto facultativo.
SENA DOR ETA MA R FRANCO- Crise internacional envolvendo a
Inglaterra e a Argentina pela posse das ilhas Falklan.d/Malvinas. Centenário de nascimento de Monteiro Lobato.
1.2.5 - Fala da Presidência
- Referente ao esvaziamento que vem ocorrendo nas $es$9es do Senado, a propósito de aparte dado pelo Senador Nelson Carneiro ao_ discurso do Senador Itamar FrahtO.
- Atinente ao não acolhimento, pelas razões que expende, do Requerimento n9 62/82, de autoria do Sr. Senador Humber~ Lucena, de
convocação do Sr. Ministro das Relações Exteriores, para prestar esclar~
cimentos sobre assunto que especifica, no âmbito- da Comissão de Relações Exteriores.
1.2.6- Discurso do Expediente (ContinuaÇão)

SENADOR PASSOS PORTO- Necrológio do pintor Josê de Do-~
mé.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Aniversário de nascimento do
ex-Presidente Getúlio Vargas.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Prioridade que deveria ser
dada para leitura de Mensagens Presidenciais que submetem à deliberação
do Congresso Nacional textos de decretos-leis.
1.2.7- Leitura de projetos

-Projeto de Lei do Senado n' 50/82, de autoria do Sr.Se~ador !'<elson Carneiro, que dispõe sobre a retributação de medicamentos e produtos farmacêuticos, nos casos de remarcação ilegal.
.
- Projeto de Lei do Senado nl1 51 J82, Çe autoria da Sra._ ~~~~d?ra
9
Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo à Lei n 6.168, de 9 de dezembro de 1974, que cria o Fundo de Apoio ao D~envolvimento Soc~al
- F AS, e dá outras providências.
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-Projeto de Lei do Senado n"' 13/79_, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciário, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado nl1 329/80, de autoria d.Q Senador Cunha
Lima, que modifiCa diSpositivo da COnsolidaÇão das. _Leis do Trabalho
para fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tambêm integre a remuneniçàCCVQTacão--adiada por falta de quorum.
-Projeto de lei do S.enad_o n"' 164/81, de autoria do Senador Luiz
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduan:io Gomes, patrono da Força
·Armada -Aérea Brasildrã. -votRÇilo aóíãd8--ii0f.Talta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 352/78, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de
qu-orum.
- Projeto d.e Lei do Senado nO? 25~/80, de ~utoria d_o Senador Nelson
Carneíro,---que acrescenta dispOsitivos à Lei nY 5.480, de lO 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 Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei n"' 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votacào adiada por falta de quornrn.
- :_ Projeto~de Lei do-Seiiaao nli"3IT9J79;-do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da .auditoria contãbil e dá outras providências. Disc:u.ssão sobrestada por falta de quorom para votação do Requeri·~
mento nU5(82._
L4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR ADÉ11BA L JV!i.EM A ;_:_Convênio firmado entre o SenadO e OéNPq destinado ·a levantar dados biogrãficos dos Senadores brasileiros do Império e da República.

_SENADOR ALBERTO S'lÍ.VA -Ômissãoda_tmprensa nos trabalhos da Convenção do PMDB, no PiaUí. -- --

i.ouúi.ii

SÚIADOR
BAPTISTA.:,_ Posse do Eng< Celso Mello
de Azevedo no cargo de Secretário de Estado de Obras Públicas de Minas
Gerais.
SENAI20R NELSON CARNEIRO -Disgiminação contra a mulher engenheira no mercado de trabalho.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
"2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR

-Do Sr. José Lins, pronunciado na sessão de 29-3-82.
-

·----

3 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO
N' 14, de 1982.
4 :._ coi\i"SELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
Ata de reunião do Conselho.

-Projeto de Lei da Câmara n"' 114/81- Complementar, de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o D~creto-lei _n9 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais do direitO tributário, e dá outras providências. Apreciação sobrestada por falta de quorum
para votação do Requerimento nY 47/82.

5-ATAS DE COMISSOES
6- MESA DIRETORA
7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO J>AS COMISS0ES PERMANENTES

ATA DA 42~ SESSÃO, EM 19 DE ABRIL DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO E L EN OIR V ARGAS
ÀS !4 HORAS E 30 MINUTOS ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo
Parente- Aloysio Chaves --Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- luiz Fernando Freire- Alberto Silva- Bernardino Viana
- Helvídio Nunes- José Lins- Dinarte Maríz ~-MartinS Fílho =. ÀÔerbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana·- João Calmon- Moacyr
Dalla - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar FranC"o - Mufifo
Badaró - Amaral Furlan - Henrique Santillo -José Fragelli ~ Lenoir
Vargas - Pedro Simon.

OS~. f~~_SIDE~TE (Jarbas Passar_iq_ho)- ~lista de presença acusa o
comparecimento de33 Srs. Senadores. Havendo núrÜ~-ro regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !<?-Secretário procederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE C'IVIL
DA PRESIDI':NCIA DA REPÚBLICA
N9 147/SUPAR/82, de 19 de abril, encaminhando ao Senado nova redução dos arts. 2"? e 7Y do Convê_nio sobre Tr:<l_nsporte Internacional Terrestre
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de 1977. em virtude da existência de imperfeição decorrente de _lapso na tradução do texto original, em espanhol.

O SR. PRESIDENTE (Jurbus Passarinho)- O Expediente lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. {'?-Secretário.

E lido o seguinte
PROJETO OE LEI DO SENADO No 49, OE 1982
DispÕ(' sobr(' o enquadramento sindical dos rurícolas da la,.·oura
cana,.·ieira como trabalhadores rurais.
O Congresso_ Nacional decreta
Art. \'? Süo conSíderados, para fins de enquadramento sindical, como
integmntes da categoria profissional dos trabalhadores rurais, os rurícol~s
que exercem atividades na lavoura canavieira.
Art. 2'1 A Comissão de Enquadramento Sindical, no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigência desta lei, adotará as providências
cabíveis relativas ao enquadramento a que alude o é.lrtigo anterior.
Art. J<~ Esta lei entra cm vígo{ na data de sua publicação.
Justificação
O objctivo deste projeto de lei é dar uma solução justa ao problema do
enquadramento sindical dos rur(colas que trabalham na lavoura de cana-deaçúcar.
Hoje tanto a categoria profissiõrial dos trabalhadores rurais quanto a
dos empregados na indústria de alimentação disputam sua inclusão nas respectivas categorias.
A nosso ver oão hô dúvida de que os trabalhadores na lavoura cana vieira
são, efetivamente, trabalhadores rurais, c corno tais devem ser enquadrados.
A legislação ;.Hual, no entanto, os considera industriários, enquadrados na categoria profissional dos empregados na indústria de alimentação.
É evidente que tais trabalhadores laboram na terra, em uma cultura tipicamente agrícola, sendo, por conseguinte, homens do campo.
De conformidade com o estatu(do no art. 2"' da Lei nll 5.889, de 8 de junho de 1973, empregado rural é toda pessoa física -que, em propriedade rural
ou prédio rústiCo, -preSta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob dependência deste e mediante salários.
Por outro lado, o art. 2<~ do Decreto nll73.626, de 12 de fevereiro de 1974
estabeleceu que considera-se empregador rural a pessoa física ou jurídica,
proprietúria ou não, que explore atividade agroeconôrnica, em caráter p_erma:-"
nente ou temporúrío, diretamente ou através de preposto e com o auxílio de
empregado. E o§ 4~> desse artigo preceitua que não será considerada indústria
rural aquela que, operando a primeira transformação do produto agrário, altere a sua natureza, retirando-lhe a condição de matéria-prima.
Desses di!ipositivos resulta que, pela natureza do serviço prestado pelos
que trabalhem na lavoura canavieira, estes são, patentemente, trabalhadores
rurais, c como tais devem ser enquadrados, para efeito de sindicalização.
A presente proposição inspirou-se cm sugestão qú.e nos foi oferecida pelo
Sindicato dos Trabalhadores RUrais de Jaú, Estado de São Paulo. O assunto
já foi debatido e aprovado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura
do Estado de São Paulo, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura- CONTAG- c tem parecer favorável do Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, Alencar Rossi.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1982.- Franco Montoro

( Ãs Cvmissiies di! Constituição e Justiça e di! Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto que acaba de ser
lido será publicudo e remetido _às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Através do Aviso n'
90/82, de 12 do corrente, o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da
União encaminhou ao Senado cópias das Atas das SeSSõeS ein qUe foi"affi
aplicadas sanções aos rcspom;ávekque discrimina bem como o quadro resumo dos recursos providos no período de 2 a 23 de março deste ano, por aquela Corte de Contas.
O expediente foi _encaminhado com Ofício, à ComÜiSãb de Finanças,
para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há oradores inscritos.
Concedo a p~II<Ivra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KAI.l!ME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PresiSrs. Senadores:
A Nação brasileira, coerente com a s:ua tradição e num gesto de reconhecimento, está comemorando a Semuna do Indio, iniciada dia l3 deste mês,
com a inauguração, Pelo Ministro Márto David Andreazza, da exposição de

dente~
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trabalho~ arte~anai~ indigeni.ls. Sente-se que as nossas _autoridades sempre se

preocuparam com esses elementos mereced01:cs do nosso carinho e da nossa
estima filiul, pois foram os nossos primitivos povoadores.
Lmço meu olhar no mapa do território pátrio e, num relance, sinto que
em toda <I sua áref! já existiram índios. Mas a ignorância do passado contribuiu pnm uma faltu de reflexão em favor desse povo inocente e merecedor do
nosso i.lmparo. Somente com a presença na selva, em missão ofidal, de Cândido Mariano Rondon- o Marechal Rondon- que trazia nas suas veias o
sangue tupiniquim, é que os silvícolas passaram a receber um tratamento ditado pelo bom senso. Inspirado por Rondon, criou-se, em 1910, o Serviço de
Proteçào aos lndios. As dernarches tiveram início nõ -governo Afonso Pena,
mas o organismo só foi materializado pelo Decreto Federal n'? 8.072, no Governo do Presidente Nilo Peçunha, com a incumbência de defender os indígenas contra o extermínio e a opressão, dando-lhes meios para a dotar as artes e
indústrias da sociednde brasileira. porém sem a responsabilidade de catequese.
Em 1967, essa entidade foi extinta, criando-se a Fundação Nacional do
Indio, instituída pelu Lei n~' 5.371 de 5 de dezembro de !967, fundiu os antigos
Serviço de PrOteção aOs lndios (SPI), Conselho Nacional de Proteção aos
lndios (CNPI) e o parque Nacional do Xingu- foi criada para unificar os
órgãos incumbidos de dar execução à política indigenista- do Governo. É a entiddc encarregada de tutelar o índio, gerir o seu patrimônio, prestar-lhe assistência educacional, enfim, zelar de todas as formas pelos interesses do índio,
exercendo para isso poderes especiais. A estrutura administrativa da FUNAI
tem no Posto a sua unidade básica. O Posto Indígena é, portanto, o verdadeiro executor du politica indigenísta. A FUNAI conta atualn1ente com 117 Postos espalhados pelo- Br~1sil e recebe cooperação ponderável dos seguintes órgãos governamentais: Ministério da Aeronáuti_ca, através do Correio Aéreo
Nacional (CNA); Ministério da Marinha, através de lanchaswhospitais que
trafegam pelo rio Amazonas e seus afluentes; Ministério do Exército, através
principalmente de suaS unidades_ de fronteiras; Ministério da Saúde, através
do Serviço de Unidades Aéreas Sanitárias (SUAS) e da Fundação Especial da
Saúde Pública (FESP). Além dessas organizações, a FUNAI mantém contato
com as seguintes instituições: nacionais- Museu Gocldi, Museu Nacional,
Museu Paulista, universidades, missões religiosas de diversos credos etc; estmngeiras -UNESCO, In5tituto Indigenista lnteramericano, OrganizaÇão
Internacional do Trabalho (OIT), Instituto LingUístico de Verão, Smithsonlan Institution, Peace Corps, missões religiosas estrangeiras e instituições
científicas c culturais diversas, c em 1973, nasceu o Estatuto do lndio.
N;.l publicuçào "A Verdade Sobre o lndio Brasiieiro" editada pela FUNAI, li acerca do índio, tudo o que já se disse a respeito, enfim, como o· índio
é. Nu verdde, mesmo considerada u sua condição selvagem, nota-se que ele
obedece a uma estrutura moral digna de ser meditada.
Transcreverei pequeno trecho, pelo alto significado de que se reveste a
sua conduta, corno homenagem neste dia máximo que lhe é dedicado. Eis:
O namoro é respeitoso e, quando noivos, os arroubos maiores
se limitam aos beijos nas faces. Entre os índios do Xingu, ap6s ocasamento o L'asal vai morar com os pais da moça, aos quais deverá
prestar serviços por cerca de um ano, findo o qual poderá voltar à
sua casa ou à sua aldeia, levando a mulher e o filho recém-nascido.
O divórcio é normalmente aceito, podendo a iniciativa partir de
qualquer das partes, salvo raras exceções. Um dos motivos mais justos é a nãO eXistência de filhos após um- período de dois ou três anos.
Quando isto acontece, o casal se separa, intlo cada um tentar em ouw
tra companhia o filho que não tiveram juntos. No caso do divórcio
de casal com filhos, eles ficam com a mãe.
O índio é um homem eminentemente livre e respeitável. Age
por sí e desconhece qualquer autorídade que lhe determine o que fazer. Desdt!' cedo a criança é _educada dentro de um sistema no qual é
tõmplctamente respeitada e apreitde- ã-Sua impOitância dentrO da
comunidade, passando, já desde.oS-ITe-Os 13
quando conhece
todos os segredos e tradições da tr_i).:lo, a agir_ c_omo um adulto. O
índio nunca bate no filho. E, em contrapartida, os filhos evitam
qualquer coisa que possa mago3:r--OS'frais.

ano-s:-

Existem no Brasil cerca de 160 grupOS Tfíó-ais, ii ffiãToria com população
inferior a mil indivíduos, com hábitos e línguas d[ferentes. Posso dizer que todos os nossos governantes têm sido sensíveis no sentido de se buscar um
)nodus-ril·endi entre os interesses dos índios e aqueles que penetram a floresta
em bu::.ca de terras, para transformá-las em campos pastoris e agrícolas. E à
FUNAI cube~~ rcsponsahilidade monumental de proteger o silvícola em todos os setorcs e uspectos, inclusive o religioso e o ideológico, civilizando-o
sem a perda de seus costumes e tradições.
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Bem podemos avaliar o significado desse trabalho verdadeiramente hercúleo, entre tr.ibos das mais variadas e de hábitos diferentes, como se fosse
uma babel. Mas enfrentando esse elenco de fatores e a incompreensão que às
vezes desponta, a FUNAI, através de seus funcionârios, cumpre a sua tarefa.
Saliente-se u ação civilizatória ·dos missionários que desde .a descoberta do
Brasil não regateuram esfOrços no sentido de levarem a imagem de Deus a esses seres afastados. da civilização.
A FUNAI, entidade subordinada ao Ministério dq Interior, apesar das
dificuldades naturais que enfrenta, principalmente a falta de recursos finan_ceiros, procura corresponder à sua destinação, olhando o nosso lndio,
dando-lhe ~ondições para integrá-lo a uma noVa vida, poréril preserVando
seus costumes. Tem recebido auxílio de outros ryfinisté.i:'ios, e5pecialmente o
da Aeronáutica, Marinha e Exército, para levar a cabo a sua tarefa de proteger o lndio.
Saúdo o índi~ brasileiro- alicerce da pátria -na pessoa do eminente
Ministro Mário Andreazza, que não tem vacilado no sentido de lhes dar assistE:ncia plena. No dia 13 deste mês, voou até o Parque Indígena do Xingu,
onde foi levar, com a sua presença, a certeza do apoio permanente ao lndío. E
não poderei omitir o trabalho que vem desempenhando o atual presidente da
FUNAI, Coronel Paulo Moreira Leal, dando um noyo impulso, com seu reconhecido patriotismo, a esse trabalho, tendo a seu lado auxiliares dignos
como o Dr. Luiz Amaral e os Coronéis Luii Corrêa, Zanoni Hausen e Ivan
Tancrcdo. (Muito bem.' Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Luiz Cayalcante, por cessão do nobre Senador Bernardin~
Viana.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O Jornal de Brasflia da última quarta-feira, dia 14, em sua primeira pági~
na, sob o título "PDS pode fechar questão para voto facultativo", diz literalmente:
"'O Deputado Herbert LevY (PDS- SP) afirmou ontem que o
GoVerno poderá fechar questão para aprovaçãO do seu projeto que
institui o voto facultativo no País. O. parlamentar paulista Tez esta
declaração apóS encOntrO cOrri o presidente nacional do PDS, Senador José Sarney, que assegurou que o diretório nacioilal do partido
governista já havia encarnpado a proposição e espera vê-la apr?vada antes das eleições de novembro."
Ao comentar essa notícia começo por apontar a grave incoerência de
pretender-se aprovar o voto facultativo mediante a obrigação de se votar a fa~
vor dele.
Sou pelo voto facultativo. Não transfiro, porém, a quem quer que seja a
faculdade de decidir como eu çleva votar. Se chegar à triste contingência d~
não poder expressar livremente o meu voto, terei, sofrído a pior das violações
dos fundumehlais direitos do hom.ern~ que é a violução da consciência, "Coisa
pior do que a morte", no dizer recente do Pupa João Paulo II. E, no meu próprio dizer, coisa que é verdadeitQ estupro mental.
La conscience est la pensée de Dieu" - dizem os franceses. Assiin, o recurso à ..questão-fechada" que a todos obriga a votar da maneira decidida
por uns poucos ou por um só, é frontalmente anticristão, pois leva alguns ao
pecado, obrigando-os a repudiarem a voz da consciência.- oU Seja, o pensamento de Deus-, tal qualmente corno se os compelissem a mentir, a trair ou
a roubur.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o partido dos meus sonhos
seria aquele cujos estatutos assegurassem expressamente o voto absolutamente livre a todos os seus-filiados, em quaisquer circunstâncias.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.' Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador José Lins. (Pausa.)
S. Ex• está ausente.
ConCedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex• está _au_sente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O Itamar Franco (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Ao longo dos inúmeros pronunciamentos que tenho feito· nesta Casa versando sobre poHtica externa, venho alertando para o perigo que representa
para a paz mundial a situação de iniqil.idade, de injustiça e de crescente desigualdade em termos materiais a que são relegadas duas terças partes da humanidade. As nações que hoje compõem o bloco conhecido como de p<:tises
desenvolvidos devem, em grande parte, sua prosperidade e progr~sso à expio-
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ração predmória dos recursos humanos e materiais levada a efeito pelas potências L:oloniais <JO longo dos últimos séculos. Se por razões sobejamente conhecidas o colonialismo corno forma de estrutura do poder mundial teve de
ceder passo. as conseqUências nefastas de sua atuação se fazem ainda sentir
çie fon:nu particularme.nte intensa. Por Ol_:ltro lado, cumpre reconhecer que a
ordem que se seguiu não modificou a essência das relações de dominação outrora existentes, antes foram ~ubstítuídas por outras mais sutis e, quiçá, por
i;.;to mesmo, mais perigosas.
Aqueles segmentos autenticamente democráticos que prezam o indivíduo enqmmto ser humano e que em conseqüência não admitem que o relacionarncnfo entre os povos ou entre os homens possa assentar-se apenas na
força, repelem, de forma veemente, as alianças espúrias que ao longo dos
anos se formaram entre os centros mundiais de poder e a períferia que os sustenta. São numericamente grupos que pouco representam, tanto lá como cá,
mas que por deterem o comando de todo o processo político e econômico
acabam por i"mpor sua vontade à revelia e, às vezes, mesmo com o desconhecimento da grande maioria._üs rcspons?ve_is pela manutenção da amplamente
repudiada ordem internadonal não são, na mesma perspectiva, definidos
apen<.ls cm termos de nacionulidade. Eles constituem uma autêntica "classe
mundial" perfeitamente.ide.nüficuda pela natureza dos interesses e privilégios
que defendem.
O movimento dia lético que impulsiona a evolução social, como a ciência
está a demonstrar, gera aS inevitáveis ·coiltrãdições que acabam por provocar
mudanças no starus quo reinante. Assim é que os governos implantados em
diversa;.; regiões menos favorecidas do mundo, embora intírnamente ligados
aos interesseS- dOS grandes centros financeiros, acabam põr entrar em conflito
com estes por força das próprias crises internas que a política adotada gera.
Os reflexos domésticos de uma orientaçãO administrativa voltada para o favorecimento ·exclusivo de pequenos setores da sociedade aliados ao grande
capital internacional fazem-se sentir, em prazo mais ou menos longo, no campo social. A maioria da população passa a representar simples massa de ma~
nobra utilizável pelas oligarquias segundo suas conveniências e interesses. A
inevitúvel conseqUência é o agravamento de um já catastrófico quadro social
que tende u deteriorar-se dia-a-dia enq~ar1to não houver uma radical mudança de_mé~odos e ~e prioridades.
O processo de descolonização que se desenvolveu com particular intensi~
dade ao longo da década de \960 fez ::illrgír uma cons_ciência universal voltada
para os problemas que afligem os povos e as regiões menos favorecidas. Toda
_ ufDa. nova '"'ideolo"gi"a': desenvolvime.rifista .f~Z,-Se- ·presCnte a partir da formação do "grupo dos TI" que pnssou a deter praticamente o monopólio dus
reivindicaÇões tercCíro-mundistas. Os países que integram esta ainda mal defiilÍda categoria, na sUa quase-totulid:.tde, passaram a adotar o discurso proposto por esta força cultural emergente no cenãrio externo. Muitos governos,
entretanto, assim procedem por simples efeito de retórica, na ânsia decapitalizar slrnputias intern"as ou mCsmo por mera comodidade a fim de não se posi~
cioõ3rem de fOrma isohi.da e coritra a "maré histórica". No íntimo, não sentem qualquer afinidade com as forças sociais que tais teses visam beneficiar
ou promover. Assim é que surge uma nova contradição neste complexo quadro político, a sabe-r, a ofwsíç~o existente entre os propósitos da política ex~
terna de certos paíse.<.; do terceiro mundo e os fatos concretos que marcam o
seu dia-a-dia.
_Assistimos hoje ;o desenrolar de uma lamentável sucessão de eventos no
âmbito do Atlântico Sul, os quais, se não forem objeto de uma pronta ação
mediadora eficaz, correm o risco de transformar a área num permanente foco
de tensão mundiul. R~firo-me, como todos já haverão de ter percebido, à inopinada invasão das ilhas FalklandjMaivinas pelas forças militares da Argentina. Ninguém ignora que o motivo invocado para justificar ação de tamanho
porte constituiu mero pretexto capaz de ensejar uma operação que veio a
criar um espírito de união nado na[ em torno de um governo cuja conduta estuva a merecer repulsa por parte de amplos setores da sociedade portenha. A
represSão de cunho administrativo policial que as autoridades britânicas implantadas nas Ilhas levaram a termo contra um grupo de operários argentinos
que procediam ao desmantelamento de uma estação pesqueira não poderia de
forma alguma, a mais ingénua das pessoas, afigurar-se como afronta suficientemente grave para ensejar uma autêntica mobilização nacional em termos
militares. Tui como se sucederam os fatos, tudo leva à convicção de que o desembcuque maciço de tropas no arquípélago obedeceu a um plano de ataque
prévia e cuidadosamente elaborado.
Sr. Presidente, sigo nesta ordem de idéias para exatamente chegar no
problema do Atlântico Sul e das Malvinas, e digo que é difícil avaliar no momento pre..<>ente se as autoridades militares argentinas efetivamenteesperavam
a reação oferecida pelos britânicos. Em qualquer caso, o fato é que

deparamo-nos. no momento, com uma grave crise regional que corre o risco
de assumir proporções mundiais à medida que o_tempo flui.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas, no uso de suas atribuições
institucionais de órgão mantcnedor da paz e da segurança tomou· conhecimento do fato e, considerando ter ocorrido um "roffipimento da paz" com a
·~invasão no dia 2 de abril de 1982 pelas forças armadas argentinas" da região
das Ilhas Falkland, deliberou o seguinte:
I - exigir- a -imediata cessação das hostilidades;
2.....:... exigir uma imediata retirada de todas as forças argentinaS das Ilhas
Falkland: e
3 - instar os governos da Argcnti1:m e do Reino Unido a buscarem uma
solução diplomática para suas diferenças e a respeitarem plenamente os propósitos e principies da Carta das Nações Unidas.
Veja, Sr. Presídente, uma coisa interessante: quando se fala em política
externa no plenário do Senado Federal, comparo o s.eu desinteresse com o desinteresse que tem pe!<Js coisas de Brasília que, aliâs, no dia 21 vii completar
22 an-Os de existência. A política externa, que deveria ser ponto principal,
sobretudo no Senado Federal, não merece a mínima atenção da Casa. Assim
também com os problemas atinentes a Brasília.
Com este trabalho sobre as Ilhas Malvinas, Sr. Presidente, continuo insistindo na necessidade de que o Congresso Nacional tome éonhecímerito da
política ex__tema, particularmente o Senado, mesmo que os Srs. Senadores por
ela não se interessem neste instante, ou quase sempre; mesmo que, na sua
maioria, não tenham o mínimo interesse quanto a políticã internaciOnal brasileira.
Cheguei mesmo a apresentar um projeto de lei dispondo sobre o envio
regular de informações a respeito da cv_olução da política externa. Esse projeto encontra-se na mão do Senador Murilo Badaró, que é o seu relator. No seu
arL J<? diz o seguinte:
"O Ministério das Relações Exteriores envíãrã, bimerisalmente, informações ao Congresso Nacional da sua política exteríõr, na
forma do disposto na presente lei."
Não sei mesmo se vale a pena o Itamarati se dar ao luxo de enviar ao Senado Federal esses relatórios.

O Sr. Henrique Santillo -
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Permite V. Ex• um apar-te?

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não.
O Sr. Henrique Santillo- Gostaria, através deste aparte, nobre Senador
Itamar Franco, de concordar com V. Ex•, plenamente. Estou certo de que a
Bancada oposidã-iiista unanímemerite estará concordando_ com suas palavras, porque V. Ex~ fere nesse seu pr'Onunciamento duas -questões Importantíssimas e fundamentais: a primeira delas é a questão da crise nas Ilhas
Malvinas que, quer queiramos ou não, acabará tendo efeitos no Brasil, como
efeitos terá em toda a América Latina e em todo o Terceiro Mundo, porque
coloca na ordem do dia internacional a discussão de. todos os graves problemas do Terceiro Mundo frente ao imperialismo que existe. Existe de mil e
uma formas diferentes que sofrem um processo de sofisticaçãO, -que ora se faz
mais duramente, com a pata mais pesada, ora com subterfúgios os miis diversos, mas que está sempre existente nas relações entre o Norte e o SuLneste
mundo. Ao mesmo tempo, V. Ex• fere uma outra questão fundamental para o
País, que é a da participação do Congresso NaciOnal na vida nacional, em todos os interesses para a vida nacional c, sobretudo, em política externa, como
bem disse V. Ex• É pnlticamente impossíVel, inclusive, dissociar os interesses
internos com os da política iriternacional de qualquer país, do relacionamento nacional com os demais pOvós. -Agora mesmo estamos ouvindo as dis_cussões que estão se fazendo sobre o retorno de determinadas prerrogativas para
o Congresso Nac_ionaJ, prerrogativas que já deveriam ter sido conquistadas
há mais tempo, mas que, por força de posiCion-amento do partido majoritário, nesta e na outra Casa do Congresso Nacional, não conseguimos ainda.
Praza aos céus que consigánios, agoril, neSte ano eleitoral de, 1982. E V. Ex•
tem sido um dos Parlamentares que mais tem se destacado_ nesta luta em todo
o Congresso Nacional, tanto no Senado Federal como na Câmara dos Deputados. V. Ex"- tem, com insistêilciil e·rom veerriência;Cólocado esse problema
através da tribuna do Senado Federal e do Congresso Nacional. E, agora,
mais ou menos, coloca a que.o;tão da participação do Senado Federal, desta
Casa, na discussão das questões internacionais viVidas pelo País, uma delas
muito emergente, a crise no cone sul, a críse no Atlântico Sul, a crise das Mal-·
vinas, a crise entre a Argentina e a Inglaterra, de que o País, po~ t!laís que
queira evitar, não conseguirá sob o impacto de seus efeitos. E eu gostaiia,
portanto, de me solidarizar com V. Ex• e ao mesmo tempo conclamar, com V.
Ex•. o Senado Federal para esta participação; para que possa vif a esta Casa,
para um depoimento importante, o Ministro das Relações Exteriores; para
que S. Ex• possa discutír com os Senadores, nós que representamos os diver-
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sos-Estados da Fedt:raçào brasileira e, portanto, os interesses de toda a
Nação, tanto quanto a Câmara dos Deputados. Mais uma vez deixo registrada a minha ~olidaricdaç)e c_o meu apoio ao discurso de V. Ex•.
O SR. IT /I._ MA R FR,A,NCO - ML!ito obrigado, nobre Senador Henri-que Santillo. Veja V. Ex•, quanto ao" problema das prerrogativas; que esta é
uma prerrogativa que o Senado tem de influir_da política externa. Não apenas
na esc·olha de chefes de missões çfiplol]láticas, na escolha de embaixadores.
Mas, ao que parece, o Senado da República só se interessa, realmente, naComissão de Relações Exteriores, por escolher este ou aquele embaixador, este
ou açtucle chefe para esta ou aquela missão diplomática. E: o que estamos assistindo, Sen<ldor HcnriqLLe_S;.m~illo, e o esvaziamento no Congresso Nacional e. particularmente, do Senudo Federal, não por culpa apenas _da Constituiç_i:io, que nós sabcmo~_que foi Ut1Ja Constituição outorgada. Nós, particularmente, _que defendemos a Assembléia Nacional Constituinte, sabemos
muito bem deste ponto.
Não adianta falar em reforma da Coristituiçãó~- Sr. Presidente, não
adianta falur em Assembiéia Nacionilt COnStitu-lnte-se_Õós, Senadores daRepúblicu, que temos o dever, o direito até, perante a Constituição, de influir na
políticc.J internacional, nós não queremos fazê-lo. Pede-se o comparecimento
do Sr. MiniStro de Estado das Relações Exteriores e- ma_rca-se_a sua presença
pam a semana que vem. Por quê? Porque nesta semana -há um feriado, dia 21
é-"íerladõ, e o Sr: -_~fiiiTslro de Esüido- nã_o"_c_ã_inparecerâ ao Senado, porque,
talvez,_S. Ex"- fosse falar-para doXs o~ t~ªs_.Senadores s_e tanto. Parece, realmente, que não há interesse do Senado Federal em ouvi-lo. Vou fazer justiça
Uo sr. Ministro de Estãdo. Eu, que sou da Oposição, tenho que fazer justiça a
esse Ministro de Estado que, ime~iatamente c_onvocado pela Comissão por
noss·a proposta, prontifiCou-se a vir i~ediatamente aÓ Senado Federal ~
pelo menos pelas informações- que- tenho. Não estou, neste instante culpando
O Sr.-Miliistro de Estado-dãs Relãções Exterior_es; ao contrário, acho que S.
Ex~ não precisa vir porque não há mesmo interesse do Senado Federal em se
aprofundar na política internacional. Desculpe-me V. Ex•, nobre Senador
HCnriqu-e Santil!o, nius_ii"VerdUde é esta; não há interesse por parte dos_Srs.
Senadores em debater _a polftica do sistema brasileiro. Não digo que devam
p"reStà"i' atenção ao meu- discUrso, porque não São obrigados a prestar atenção
ao disçu_rso deste o"u daquele_ Senador. Um fato marcante é que não se quer
trazer ao Plenário do Senado este assunto.
Sr. Presidente, eu iria falar sobre o centenário de Monteiro Lobato.
Aliús, eu deveria ter iniciado pelo centenário de Monteiro Lobato, grande escritor brasileiro que tanto encantamento trouxe a todos nós, na,. nossa infância, e que, hoje. mais do que nunca, está presente pela sua posição corãjosa,
pela sua posição de lucidez, sobretudo pela frase que deixou muito viva na
memória de todos nós: ·~Ãs crianças nós não devemos mentir". Mas não só às
crianças. Eu acho que num país que caminha para sua normalidade democrática, não se deve mentir a ninguém.
OS~. Luiz Cavalcante..:._ Permite-me V. Ex• u"? -~parte?

O --SR. ITAMAR FRANCOUm minutinho nobre Senador, com muito pruzer.
A propósito, Sr. Presidente, das comemorações de Centenário de nascimento de Monteiro Lobato, passo a ler o edítorial da Folha de S. Paulo do dia
18, porque eu, como repreSentante de MínaS Gei'ais, não gostaria de deixar de
registrar nos Anais do Senado acontecimento tão relevante:
~

LOBATO, 100 ANOS
Nem sempre a obra mais difUndida de um autor, e que termina
por celebrizá-lo, ref1ete _a_ amplitude e riqueza do conjunto de seu
trabalho. Se Monteiro Lobato ~- _ç_ujo centenário de_ nascimento
hoje se comemora - pode ser considerado, com toda a justiça,
como o mais importante nome da fifer3.tui'a infantil brasileirat hã
outros aspectos de sua vida e obra que não são suficientemente conher.:idos e avaliados_.
O rmortal criador de "Jeca Tati.l" e dos personagens do "Sítio
do Pica-pau Amarelo" não se Hmitãu a escrever histórias para
cri:mças. Além de uma obra literária_que abarca o c_onto, o romance, o ensaio e a crônica, Monteiro Lobato exerceu intensa atividade
como tradutor e editor. Antes da Editora .. Monteiro Lobato e Cia"
- mais tarde transformada na Companhia Editora Nacional nossos livros e_ram impressos-em Portugal. Foi __ele, portanto, quem
-criou um mercãdo editorial no Brasil, quem primeiro acreditou no
surgimento de uma nova classe média, ávida de instrução e de cultura, e que de_ymou seus _livros. Em 1943 ela já vendera mais de um milhão de_ volumes, o que permite avaliar, melhor do que as cifras
atuais (mriis d_e 15 milhões de exemplares de sua obra vendidos até
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hoje), a importância de sua contribuição co_mo primeiro emprcsârío
na área da cultura.
Polémico e sempre engajado, Mont_elr_o L()~Jato foi simultaneaM
mente conservador_ e pioneiro, convencional em literatura e ativista

enquanto cidadão, a ponto de ter sido preso duas vezes, sob Getúlio
Vargas, devido às posições que defendia com re~ação ~exploração
do petróleo nacional e à indústria siàeiúrgiCa:: - · -- Múltiplo c contraditório, Monteiro Lobato permanecerá como
símbolo de uma época em que São Paulo e o _Bra_sil viveram mo_mentos de grandes incertezas e profundas alterações-políticas_ e sociais:_
primeira metade deste século. Incertezas e _m.l.u:~aiJ.Ç~s que ele tão
bem expressou_ em sup. obra e, sobretudo, em sua própria vída.

a

E do caderno "Cultura", de O Estado de S. Paulo, extraio o seguinte

tr~--

cho:
Nas Idéias de Jeca Tatu (1919), reunião de breves ensaios que
escreveu ao tempo em que editava a Revista do Brasil, Lobato evidencia mais uma vez a preocupação de encontrar soluções possíveíS;
uma vez libertuda a ação dos entraves do_ sonho, para nossos problemas mais graves. Mas aí também, como em tudo quanto projet_ou,
em termos de arte literária, exprimiu uina fllrida ojei"iza ã"toda cópia, ao que ele denominou o "transplante e o plágio" com os quais a
intelligentsia tupiniquim tanto gostou, Sempre, de trabalhar, numa
triste submissãO-ao modelo estrangeiro.
Mas também aí, nesa condenação, ele distingufu perfeitamente
os d_ois campos em que lhe aprazia atuar- o da vida social e da
vida literária. Quanto à primeira, ísto é, n-a -cOtidt.ição dos problemas
de ordem utilitária, não vacilava em advogar calorosamente o óbvio
- a conveniência de aproveitarmos tudo quanto a ciência havia
produzido. Haja vista a sua fasciilação pelo que neSse terreno se fizera, depois da Prinicira Grande Guerr-a, nOs Estados _Uni_tj.os.
Atraído pelo homo faber, a exemplo de Ford, e pelos cientistas do
tipo de Edison, o nosso Lobato centrou a su;J atenç~o. durante largos anos, em dois assuntos capitais pãia a :ec'?nO!Tiia õrriSileira: a
criação da grande siderurgia.·e a explon~ção_ ~g_pe~ról~o, num~-~?R
ca em que o nosso nativismo Se recusava a ~pforar, ou deixãr que
explorassem, as reservas de ferro de Minas, enquanto o poder público_ se mantinha indife-rente à prospecção geológica 'destinada adescobrir lençóis petrolíferos.
·-

-o

V.

Antes de terminar o meu pronunciamento sobre a política externa, ouço
com muito_prazer, nobre Senador Luiz Cavalcantç.,.

Ex~

O Sr. Lui: Cavalcante- Senador Itamar Franco, acho muito it:~_sto_ o estrito-- digamos assim; pois não me ocorre-ou_tra palavra-- ae-v. EX'- cCirltta
o nosso alheamento a grandes temas nacionais e internacionaiS. Eu jâ disse e
tenho comigo como firme- convicÇão: ninguém ~einte_gt?__ e_s(e- .Co.ngr~-~Q na
amplitude das suas ansié.idas prerrogativas, que não nós próPrios; pe1a rioss-a
própriii ação. E no-momento em_ que o Congresso-Naciorial trata de elevar o
número de sua representação, nesta e na outra Casa- e_ digo cçm certo constrangimento - , ine parece que o próblcma não é tanto de_ qu~ntidade: o
problema é bem mais de assidUidade e_ produtividade. Obrigado-a V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu é que agradeço a V. Ex•> Senador
Luiz Cavalcante.
E veja, Sr. Presidente, eu talvez não-devesse_ r~petir isto rio__ plenário do
Senado FederaL Outro dia, numa Comissão- Mista, presidida pelo Senador
Lourival Baptista, fui obrigado a ficar contra um companheirO de Partido,
quando se referiu ele ao Congresso Nacional_como um çirco e, djz;ia ele 1 .\Jm.
circo-bem pago. Eu tive que ir contra este colega, porque evidentemente nós
temos que pre..-;ervar; queiramos ou não, a nossa instituição. O Congress"O Nacional, quer queiram alguns ou não, teve, tem e terã, no campo da normalidade democrática, rio exercício democrático da nossa Nação, uma funçãO primordial, e ninguém vai substituir o Congresso NacionaL ~claro que ele hoje
está enfraquecido não só face" a eSsa c-onstituíÇãcf oU10rgaaa- qUe aí eStá,
sobretudo no campo do relacionamento econômico. Mi:is nós também, Senador Luiz Cavalcante, enfraquecemos o Congresso Naciorial, não apenas com
a nossa· ausência, Sr. Presidente, não apenas com a ausência aos debates~ mas
sobretudo porque ainda não se percebeu que nós estamos caminhando_ para
novos tempos, que há uma nova geração aí, que há gente querendo participar, que a Nação exige uma participação. Mas antes de exigirmos a· participação do povo, nós que aquí estamos representando o povo porCjlfe aqui viemos pelo voto direto, nós temos as nossas obrigações a cumprir. E quando
vejo V. Ex~ na Presidência, Sr. Presidente, me lembro t_ambém do m~u caso.
Sou muitas vezes criticado no meu Es1a.do, porque nestes sete anoS ffie dediquei integralmente a exercer o meu mandato como Senador da República,

porque entendi qu_e-lúTI- iiliHião e meio de minejros me mandaram a este Senado para cumprir, em Brasília, a minha obrigação. ~por isso que há vereado- res_em !\1_!-nas Gerais, -~p~r i~so que há ~eputados_e_~t~~uais em Minas Gerais.
E cu tento aqui., Sr. Presiden-te, :.linda qUe cõm SãcTificio de uma campanha
que se aproxima, difícil para mim, cumprir com· a minha obrigação.
Mas hú de cheg:.tr o dia, Sr-. Presidente, em que o povo brasileiro vai entender exatamenle -isso:--que--Bri:i.síli:.l--i15.0--Se resume a um simples aeroporto,
para que nas terças, quartas ou quintas, nós- parlamentares, Senadores e Deputudos, estejamos aqui apenas três dias para cumprir as nossas obrigações.
Meu Estado c~táprQxiQlo__!__eTQ-_§0 min~t9~_dc:__yô~ es_!º-!:1_ na Ca_pital do ~!leu Estado; a de _v. Ex• estú mais distante. Não, somos eleitos para um mandato federaL Mas nós, um dia, haveremos de modificar isso. E essa pregação, independente da condição_ que terei na_J!li~ha ca~panha em Minas Gerai~, eu vou
mostrar- e~ Se ó poVo nlineifõ nãO rne n!c-ohduzir é oiltrO·problema, Sr. Presidente-:_ que -dlli-anle
ã-ilOS-;'C(úiúiriàO-com-a-1rit6Iiil;ênda que Deus me
deu, tentei cumprir a m-inha obrigação no Senado Federal, a minha obrigação
como represeOtante do Estado, que é o Estado de Mina-s Gerais.

Sete

O Sr. Nf!lson Carneiro- V-.- Ex• me dá licença de um aparte?

O SR. ITA.MAR FRANCO -Com muito prazer.
O Sr. Nelson Carneiro- Acredito que o povo mineiro fará justiça-a V.
Ex•, pela sua prcscnçu nesta C<.tsa. Todos oós compreendemos o esforço com
que V. Ex•, nestes sete anos, tem debatido. os problemas nacionais com a
mai-or independência e a ma_ior bra\'-Ura. M~_s esta e;ra UIJla Casaçle de_bates.
Foi assim que a conheci quando aqui cheguei, nos começos de 1971, quando
o plcnúrio era quase que integralmente cheio e os debates se travavam com a
maior vivacidade entre Senadores de ambos os Partidos de então. Infelizmente, esse tempo foi passundo e, como aparteia, aqui, entre murmúrios, o nobre
Senador José Fragelli, isso ocorria quando não havia a abertura politica,
quando upenas dois Partidos se digludiavam, um modesto partido de 7 Senadores da Oposição contra 59 da SituaçãO. 1\-fas, em todo caso, era um fórum
de_debates, e uma caraçterís_tiq.t dos parlamentos modernos é trazer ao debate
os grandes problemas nacionais. Este é o problema que_está sendo esquecido
no Brasil; deixamos de ser o fórum de debates e passamos a ser uma sucessão
de monólogos em que rammente um ou outro Senador intervém para discordar das teses <.~presentadas por outro colega. Tenho a convicção de que o futuro Senado, aquele _que sai~ú das urnas .d_e 15 ~e n_ovembro,_e no qual espero
que V. Ex~ esteja integrado-, o futuro Congtesso restabelecerá aquela antiga
tradição c Se cõnverterâ nâquilo que deve sef, um fórum onde se debitam todos__Oá. problemus nacionais com os aplau~9s e J!S_ divergências inevitáveis.

O SR.. ITAMAR_FR.ANCO -Oxaláassim seja, Senador Nelson Carneiro. Nós, particularmente, que não estávamos em 1971 no Senado, mas que
semp-rC1tC(.Ytr'lp-ãrthamos a vida de V. Ex~. grande líder que foi aqui e ainda o é,
Vo,_E~•.-na suu longa vida pública foi sempre um homem de combate, um homem de frente, um homem que participou atíV"amerite da nossa vida pública.
Muito obrigudo pelo aparte de V. Ex~
Oxalú, V. Ex~ tenha razão de que o novo Senado que virá, a partir de
1983, possu se transformar naquilo que todos queremos, naquele grande foro
de debates, porque é isso que espera o povo brasileiro.
Continuo, Sr. Presidente.. para -~i.z.e~_ I? seguiilte:
__ _Aç_r_çditamo_li_g_~_jl gg_est5o da sob_eraníã territorial sobre as__ referidas depúJdênc.iãS deva- s_ei -objc~()_-~~ti- q_e_yO)_~S~~- ~~_r_s!_~~=ab!J~~~r~l~e~te, seja de
deç(são_ proferida por órgão_dotad_o de poderes judieanteL Por outro lado~ seria -ím-pr6prí0 que terc~Iros·p~iíses-·inter_Vies~é:in 'na cOntenda assumindo a defesa_ dG J.Lm_a 0!) o.u~r~ i~s_e__-que to_dos s_abem_ sere!f1 contesthveis, quer no plano
polí-ticO, quCr -no -pfaflõ furídbj-:JuigUmoS-que ãtitUdes de tal sorte nada contribuem para- O -desJirlde pã-dfiCO da- qUestão.
A ameaça de transformar-se o Atlântico Sul num palco de confrontação
bélica o q-Ue" t31v"ei-sirià iTI:iíS graVe;- nUID -perri1~úlente-f0có de terisão ·internucional, não pode ser ignorada ou menosprezada pela diplomacia daqueles
paíSes qu-e-Cifcuilví:iiilham a úr~. O rl_otiéiário jor-naHstico estâ a _revelar que
um cr~sçCn_te número de grandes potências passaram a intervir-de forma díreta ou indireta nO confrOntQ que a princípiO opunha apenas dois países. tum
síli:ll elOquente do áesceilte perigo- que· n:os ameaça.
- Os fatos que- chegaram ao nosso conheciinento ao longo dos últimos dias
nos-levam a crer que é chegado 6 momento de uma ação mais concreta e firme· fror parte da di'plóiTtaCiã -âãqüdes- pãíSeS Que -correm o -riS-c_O de- serem cri~
·volvJàOs--iiufna -d"iSPüüCeJWfe POtênc11l"Colâni3.1 e- regime autoritário cuja representatividade popular é, no mínimo, duvidosa. O ponto de partida destas
iniciativas há de se exigir-se o cumprimento da resolução nQ 50 I (82 do ConseR
lhÓ. dé'SegllranÇa que-hOje P'arece rlierecero· consen::ki gifal, inclusive dos beligerantes. Caso, entretanto, estas ~entativas se revelem infrutíferas, impõe-se
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acionar novamente o órgão máximo da Organização das Nações Unidas a
fim de que, usando dos poderes conferidos pelo artigo 42 da Carta, faça valer
pelos meios coercitivos que se fizerem necessários a sua inquestio-nãvel autoridade. Num momento como este, a inércia ou a diplomacia do oportunismo
se asseveram uma atitude extremamente., perigosa pois podem levar nações
que nada têm em comum com os interesses em jogo a se eóvólverem num litígio de perspectivas sombrias.
O art. 42 diz que:
No caso de o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas no art. 41 seriam ou demonstraram que são Inadequadas, poderá levar a efeito, por meiO-de forças aéreas, navais ou ter-restres, a ação que julgar necessãria para mail ter ou restabelecer a
paz e a segurança internacionais. Tal ação poderã compreender demonstrações, bloqueios e outras operações, por parte das forças
aéreas, navais ou terrestres dos Membros das Nações Unidas.
É o que diz, Sr. Presidente. o art. 42, da Carta das Na_ções Unidas, que
neste instante eu invoco em relação ao problema das Malvinas.
Em passado recente, forças políticas do próprio continerite assediaram o
governo brasileiro no sentid.o de participar de entendimentos que levariam à
criação de um organismo de_ defesa do Atlântico Sul. Felizmente, as démarches resultaram infrutíferus, pois este tipo de entidade iria Set-v"ir muito mais
para policiar os movimentos poHticos internos do Que para proteger a vastidão oceânica coritra um inimigo que só existe ria mente fértil dos que alimentam este tipo de proposta.
A América Latina de um modo geral e o Cone SLil de forma particular,
nos últimos tempos, vem sendo assolado por regimes títeres que, eles sim,
constituem um grande perigo para as autênticas aspirações populares. A
transferência do foco de tensão internacional para e_ste hemisfério teria como
conseqUência imediata o fortalecimento daquelas forças que a maioria deseja
neutralizar por e,<;tarern a impedir o progresso das populações como um todo.
Trabalhar em favor do avanço das forças populares e progressistas no
momento é envidar esforços no sentido de pôr um termo às ameaças de beligerância evitando desta forma que esta região do globo venha as~ transformar em mais um peão no perigo e sinistro jogo de poder que a· todos ameaça.
Sr. Presidente,'evidcntemente que o ponto de vista de um Comandante
-em- Chefe da Esquadra Americana, do Almirante Harry D. Traio II, feito em 10 de novembro, em setembro do ano passado_, em Nova Orleans, vale
a pena ser transcrito nos Anais do Senado Federal. S. Ex!l diz o seguinte, entre
outras coisas, num texto extraído de .. Um desafio para o Novo Mundo":
Nas suas notas ao 6St_Simpósi0 Internacional de Poder Naval, o
Almirante Hayward predisse que o Atlântico Sul seria a próxima
área de maior poder de confrontação. Estamos cônscios de que os
soviétiCos têm opera-do a partir-de bases na África Ocidental nos últimos 10 anos - e -com crescentes ativídades e influências.
As realidades da geografia nãd h'nidaram desde a II Guerra
Mundial. O que mudou é que nós e nossos aliados tornamo-nos ainda mais dependentes do comércio tran'soceâniCo para nossa sobrevivência.- Nós, no mundo livre, deparamos com um competidor que
tem um poder relativo maior do que o dos nossos adversários
I 940. Ao mesmo tempo, temos visto decli_nar nosso poder naval e
desaparecer nossa margem de superioridade marítima.

em

Este o depoimento de um Almirante da Esquadra Americana, quando
nós demons_tramos a nossa esperança de que o Atlântico Sul não sirva, nessa
divisão bipolar em que o mundo se encontra hoje, teatro para esse tipo de
operação. (MuitO bemr Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE OSR. ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO.
O PONTO DE VISTA DOS ESTADOS UNIDOS
Brasil e Argentina são altamente dependentes das rotas de importaçãofexportação. e o interesse que têm em proteger o Atlântico Sul corresponde aos nossos interesses em termos de segurança. Essa parte do Atlântico_
Spl é também um ponto estratégico para as forças navais dos EU A em trânsito para o Oceano Indico e a região do Golfo Pérsico. E, poderia ser uma importante rota para as embarcações- comerciais ou de guerra- grandes demais para atravessar o Canal do Panamá. (... )
O desafio para garantir a proteção à travessia marítinia do Atlântico Sul
aumenta quando se considera que as rotas entre o Cabo da Boa Esperança e
vários portos da Costa Leste e do_Golfo, nos EUA, têm aproximadamente 7
mil milhas. ( ... )

Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai são membros do Southo Atlantic
Maritime Area Comniand - CAMAS (Comando da Área Marítima do
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Atlântiço Sul)-_ que cuida da cooperação_do desenvolvimento de planos e da
realização de exercícios para a proteção da navegação na área. ( ... )
Tenho tentado _chamar a atencão para as ameaças atuais e futuras a este
hemisfério- não só de_uma perspectiva histórica e geogrãfiC3, mas· também
de um ponto de vista estratégico. Gostaria de abrir um parênteses e rever rapidamente alguns aspectos e_squecidos de nosso passado recente- especificamente, a espécie de ameaças que se concretizaram muitas vezes nas duas
Guerras Mundiais, COI'}l resultados graves para as Américas no Atlântico Sul
e em 5guas territoriais da América do Sul e Bacia do Caribe. Nem todas as batalhas do A tfântico ocorreram do Norte do Trópico de Câncer.
Confó já merfcioriei, a rOta básica p-ara o eScoamento do óleo do Golfo
Pérsico para oS- EUA e a Europa Ocidental passa pelo Cabo da Boa Esperança e corta o Atlântico. -Em criSo de guerra na Europa, é indispensável para
a OTAN contar com caminho livre para o óleo do Golfo Pérsico e matériasprimas estratégicas da África. A importância crítica desta rota foi amplamente reconhecida pelos alemães, e sua vulnerabilidade largamente explorada pelos submarinos e ataques de superfície nas duas Guerras Mundiais.
Embora_sej.a somente um post-scri'ptum da história da I Grande Guerra,
navios alemães vagaram pelo Atlântico Sul e Bacia do Caribe tão bem como
nas Oceanos Paci!}co e Indico. O mais bein sucedido- o Emden- destruiu·
ou capturou 21 navios durun_tt< dois mesl!$ ..
Uma atividade que parece ter sido_convenientemente esquecida desde a
11 Guerra Mundial é a batalha do Atlântico Sul. Uma considerável p~ute--âa
tonelagem perdida na região não se deveu à ação de submarinos, mas a ataques de superfície- por co_uraçados de bolso o.u naviOs mercantes equipados
com cailhões, nunl<.i lorma de "guerrilha marítima". Inúmeros destes navios
mereceram o crédito de terem afundado perto de 100 mil toneladas de embarcações aliadas. Talvez o mD.1s corihecido, Ãtlaniis, tenha afundado 140 mil toilelad~ls:

Para permitir uma comparação, só uns três ou quatro submarinos norte~
americanos conseguiriam, sozinhos, afundar esta tonelagem durante toda a
guerra.
Diante da ameaça alemã de controlar o Atlântico Sul, tornou-se necessário para os aliados desenvolver numerosas bas_es em ilhas. Menciono este
fato agora porque ele parece igualmente aplicável hoje. Numa guerra futura,
_as maiores batalhas para o CoritrÕle do Atlântico não se darão unicamente ao
Norte do Trópico de Câncer, como a OTAN espera.
Estas lições da História não foram esquecidas pelos soviéticos. Eles reuniram recursos· e tomaram as iniciativas nesta _á_rea para capitalizar as ..lições
aprendidas" e evitar cometer o mesmo engano fatal que finalmente custou
tão caro aos nazistas. ConStruíram uma· rorÇá sU.hrit"ãtiná de tamanho sem
precedentes em tempo de paz (e desenvolveram e construíram um impressionante aparato de cruzadores anti-submarinos para proteger seus próprios
submarinos:); estão em processo de estabelecer bases através. do Atlântico (de
Luanda e Conakry para aS Ilhas Canárias e Cabo Verde) e sCu primciTO cruzador movido a energia nuclear. o-kirov, está no mar aParentemente é pre:.parado pm:a amplas operações em climas quentes.
Nas suas notas ao 6"' Simpósio Internacional de Poder Naval, o Almirante Hayward predisse que o Atlântíco Sul seria a próxima ãrea de maior poder
de confrontação. Estamos côrlsCios cle que Õs soViéticoS
operado a partir
de bases na África OCidental nos últimos lO ·anos-=. e com crescentes atividades e influên"cias.
As realidades de geografia não mudaram desde a II Guerra Mundial. O
que mudou é que nós e nosSoS aliados tornamo-nos ainda mais dependentes
do comércio transoceâl'iícO--para nOSsa- sObrevivência. Nós, no mundo livre,
deparamos com um competidor que tem um poder relativo maior do que o
dos nossos adversários em 1940. Ao mesmo tempo, temos visto declinar nosso poder n~val e desaparecer nossa margem de superioridade marítima.

e

tem

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores, creio não
ser exorbitante do meu direito, e, ao contrário, ser pertíi1eilte ao ·meu dever de
Presidente da Casa. que deve zelar pelo respeito às prerrogativas do Senado e
às imunidades dos Sis. Senadores, fazer um breve comentário em relação a
uma parte do discurso do nobre Senado( Itamar Franco, e ap_s apartes que S.
Exl recebeu:- Aqui" cheguei, no meu primeiro mandato em 1967, e encontrei uma
aguerrida representação das Op-osições - se não estou equivocado, elas
abmngiam 20 Srs. Serlador.:eS- inas só tive chance de passar aqui 15 dias,
passei 7 anos do meu primeiro mandato fora.
No Executivo, tive oportunidade de vã rias vezes ser convocado, ora para
o plenário da Co1mara doi'_ Deputados, ora para Comissões técnicas; debates
houve que eu sustentei durante dez horas seguidas. E percebi a vitalidade do
Congresso Nacional. Ao chegar no último ano do m_eu primeiro mandato,
aqui encontrei uma reduzida Bancada da OposiçãO- eram apenas sete Sena-
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dores - e na altura, se nã-o- estou equivocado, exatamente liderados por esta
invulga-r figura de Parlamentar que é o Senador Nelson Carneiro.- E contíriuã.va a discussão, o Senado como fórum de debates e, não obstante a existência
de uma lei de exceção dura, a co-ragem dos Srs. Senadores não lhes impedia o
caminho da tribuna e a liberdade da palavra.
Todo o período de renovação do Senã.do por 1/3 ou pelos 2(3 naturalmente se reflete sobre a presença dos Srs. Senadores, mas apenas nesses anos
eleitorais e próximo à campanha. Em 1974, reconduzido, iníciãmo!(aqut umã
ativiâade a partir de 1975, e os Srs. Senadores que estão presentes, entre eles o
Senador Itamar Franco, eleito na mesma oportunidade que eu, hão de estar
lembrando que este Senado foi palco de discussões_ veementes mas parlamentares de tardes de debates que eu _diria, sem exagero, verdadeiramente gloriosas - galerias, tribunas repletas e o plenário repleto.
Portanto, gostaria só de chamar a atenção dos meus colegas para o fato
mais recente da vida deste Senado. Haverá outras raz-ões pelas quais este plenãrío- anda vazio, não sã-o" só aquelas que talvez tenham sido afloradas no momento em que nós fazem-os uma análise necessariamente superficial, porque
quando o nobre Senador José Fragelli sussurava, ainda há pouco. ao Sena9or
Nelson Carneiro; que aparteava o nObre Senador Itamar Franco- eu pude
ouvir bem daqui, embora não estivesse ao microfó"ne; S. EX• disse: "É a abertura~" E a abertura deveria, ao contrário,-pi'óduzir muito maior discussão do
que o momento em que o Senado estava sob o jugo de uma lei muit~ dura,
que fora feitã contra ele, tipicamente contra ele.
-Quando assumi a Presidência, por várias vezes recebi áS-SrS: Seiláâõfei
de ambo::. os Partidos- éramos apenas dois então, e depois três,- com OP-ai-tído Popular - que se queixavam amargamente da inutilidade das suas presenças no plenáriO do Senado. Rect!bi qucixris de SenadoreS a-dOentados, que
se deslocavam com dificuldade para esta Casa, e erarTI impedidos de votar, ou
de usar da palavra, após a Ordem do Dia. E isto entre oposiciO-nis(as e gover.:
nistas - é o testemunho que devo dar neSte instante-:..:.._, POrqUe rrle diziam:
que me adianta inscrever, estar pre..c;ente à sessão, aguardar o -seu téi-rrilno;
inscrever~ me para garantir a palavra, se cu não chego a usá~ la deYido aõSinecanismos que -transformam a Ordem-do D-ia, 3o Ser ínída.-da às 15:30 hofas e
ir rité- às rS:3U horas, mesmo Com prorrogação, sem sofução?
-Então, há coisas par-a úS quaiS gostai'íã de_ chamar a atenção dos meus
ilustres colegas, porque o Senado, desgraçadam~nte, no_rp9me!'l~O em que 9
presido, tem sido objetO de comentários extremamente desairosos por parte
de uma parcela significativa dos que fazem a opinTão pública. Ch-ega-se a_dar
a impressão de qite todos, menos um, não cumprem o seu dever nesta Casa, o
que é absolutamente falso, o que é absolutamente irrealístico e apartado da
,verdade.
-------Tenho, sabe Deus com que esfOrço, me mantido aparentemerite à_distâncía,- inas nUo estoU, de -coisas que _se passam, agressões que são feitã.s nesta
Casa.:.._ e aínda há -pouc-_0 o nobre Senador Itamar Frarlco-, co·m a bravura que
todos lhe: reconhec_emos, teve a coragem de discordar de um próprio colega
que chamava o Senado de circo~Mas há momentos em que me pergunto se as
acusações que passam por julgadas não_ o passam porqUe justamente silenciamos. A ação de correição do Presidente do Senado é muito duvidosa. O que o
Regimento me permite é .dizer "Atenção", se dizer o nome do Senador que
nãO esteja procedendo corre-tãmente; depois, se ele prossegue,--_Chamar "Ãtenção"-e nomear a pessoa e, finalmente, cassar a palavra e mandar retirar~se
do plenário. Espero que nií.o haja necessidade de fazerm_o~._porque à hora que
fízetTilós 'Sêrá upellUs uma questão de convenção entrê pessoas civilizadas,
pOiS-Se riãó for respeitada, não vai ser respeitada mesmo, e a sOlução será interromper a sessão, porque não se passa rã naturalmente a uma ação mais
agressiva__ e mais _violenta.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O nobre Senador Humberto Lucena. Líder do PMDB, apresentou requerimento que foi mandado incluir pelo ilustre colega Passos Pôrto na Ordem do Dia, em 15 dÜ corrente
mês. em que S. Ex~ convoca o Sr. Ministro das Relações Exteriores a cornp::l.recer à Comi,ssão~dc Relações Exteriores do Senudo Federal, para debater a
crise-gerada com <l invasão das Ilhas Malvinas, no Atlântico Sul.
ta oportun"idade de, complementando o discurso do nobre Senador Itamar Franco, da discussão que aqui se fez. dar uma decisão a esse respeito.
Lastimo fazê-lo na ausência do Líder, mas que está representado pelos seus
vice-Udercs.
- ------ - - --- O Regimento da Casa só prevê duas formas de um Ministro de Estado
ser convocado: Ou ele é convocado pelo senador- qualquer senador pode
fazê-lo: ou ele é convocado por iniciativa de uma comissão. Eril todos os· casos, mediante o julgamento do Plenário, a aquiescência -ou não do Plenário.
A iniciativa da Comissão nilO-pOde Ser feitri a partir do Plenário, por um
membro não partídpantC da comissão, ainda que Líder seja.

Já há aqui pratiCamente uma jurisprudência firmada, aliás num caso suscitado pelo nobre Senador Itamar FrancQ, com o parecer da Comissão de
Cõnsfituiçãó e Justiça, que tem o nC? 616/80, e que foi aprovado.
Ainda h4 pouco o nobre Senador Itamar Fra~co dizia que o Ministro
das Relações Exteriores até se antecipou, óferecen-do~se para participar da
reunião da comissão. A ques.tão estaria- apenas em corrigir o verbo. Não se
trata de convocar, mas de convtdar. Conv"idado, S. Ex' se antecipa e vem.
Acho até. pela experiência que hoje tenho desta Casa, que não é das
maiores, mas não é das menores, que a convocação para uma Comissão dá
oportunidade aos Srs. Parlamentares, particularmente, no caso aos Srs. Senadores, para debater com muito mais profundidade uma matéria, do que o Ministro de Estado que chega ao plenário, circunscrito àquelas regras do Regimento, que são feitas muitO maifpara faVorecer O Ministro de Estado do que
para favorecer o senador, especialmente o de Oposição.
Então, de coflformidade-Com deCistló-da -Presidência tomãda na sessão
de 17 de junho de 1980, segundo à qual a convocação de Ministro de Estado
para comparecei àS cOmissões técnicas da Casa deve ser entendida de acordo
çom ~normas estabelecidas no __a_rt. 164 do ~egh:n~nto Interno, isto é, de que
u iniciatíva da convocução deve partir da pfópria comissão, "entendimento
este apoiado pela Comissão de Const_ítLiíção e Justiçaem _seu Parecer n'i' 616,
de 1980, -pi'olatado em decorrência de recurso interposto naquela ocasião, a
PresidênCia determinou a devolução do Requerimento n9 62, de 1982, ao seu
Uutor; Senador fr"t.in1berio Lucena. ---- ------ - ---A Presidência também confirma a informação dada pelo Senador Itamar
Franco, de que o Mínistro das Relações ExterioreS iilformou ao Presidente
Luiz Viana. da Comissão de Relações Exteriores~ que está pronto para aceder
ao convite da Casa.
De maneira que eu solicitaria, através da Comissão de Relações Exteriores, se ultimassem esses contatos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Passos Pôrto.

Concedo a palavra ao

_O SR. PASSOS PÚRTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os Anais dO Serüi.do vão guardar a memóría do pintor José de Dome, falecido quinta-feira em Cabo Frio, o pintor da alma popular brasileira. Nascido cm Estúncia _;Sergip~, filho de Dometila, uma tecelã como milhares· que
viveram e morreram nos teares das fábricas de tecido do N ardeste, ele fixou
na sua arte o caráter figurativo das cenas Qüe marcaram a sua infância naquelu_cidade tão cheia de colorido, de, vida e de tradição.
Depois da infânciu pobre em Estância ele, como quase todos os artistas
sergip-anos, se iransfertu pura SalvadOr, Ofld6 -montou um ateliê no Rio Vermelho e comeÇou a
púfil a Sabia. JÕrge Amado, nas primeiras páginas
de "Dona Flor e seus dois maridos", atribui a ele a autoria de um retrato da
heroína daquele_, consagrado. -~oman~_e baiano.
Foi a parti i-, entretanto, Si-. Presidente, de sua primeira exposição individ_l!_<:tJ ~o Rio, em 19-~4, que o nome de José de Dome consagrou-se nacionalrTI~llte, com suas crianças_~r_istes_, _ça-icaças de.barcos_a,o sol, redes de pesCa, corujas, em cores fortes, co.m acentuada predominância de tons de amarelo e
verm-elho.
-- -

pTntar-

Em 1965, ele se mudou para Cabo Frio, reencontrando-se com seu ambie-n-te- favOT"itQ: -õ-SOI, o-verttõ~ OTtúr;·o-s -iie:SCãdOfes-.- Quém o -\/isse naciuete JitO.i-àl-nUrTIYrlênSe, ·m·agro;·tOS"tãáõ dO 'sõf, 'VeffiãS be~rffiUdâS-ê d'ê~iCaiçO, tonlan~
áo- CerVej~l-êóm-os PéSCãdores~áilvíãã"S'âe 'qu'e' se 'trauiVa de um 'dites. Difícil imaginá-lo, no entanto, autor de exposições no Belvedere da Sé em
Salvador _e nas Galerias _M_acl!naíma,_ Gqeldj, Bon_inÇ),_ ~antaJtosa e Copacabanu - P:.1\uce no Rio de Janeiro. Na craleria Cârldido Portinari, no Peru, e
Cosme Velho, em São Paulo.
Quem visse aquela figura inexpressiva não acreditaria que ali estava um
dos melhores 'Lrtistas da sua geração. Sutgiu e se afirmou com sua pintura figurativa. o que correspondeu f1 própria reafirmação da pintura, num momento cm que n vanguarda a declurava morta. Deixou uma-obra de raízes tradicionaliStas, mas de grande força telúriCa. Foi um dos que mais lutou para fazer uma pintura brasileira litorânea. Captou, como ninguém, as cenas-e os ti~
pos brasileiros. Era um pintor genuíno, intt.iitivo~-Um doS rriais valios-os e expressivos de todos os tempos.
Na sua pintura mais recente, vinhu-se dedicando as séries das Prostitutas
c dos Garotos. Lembranças doces e amargas da sua vivêncía riaS-terras de Ser~
gipc.
Guardo dele, Sr. PreSidente e S-rs. Senadores, a sua exposição em
Brasília. a convite do então Senador Leandro Maciel. Mais do que a exposição, "ficou em ininl a lembrança--de uina pc!Ssoa simples, extremamente amãvel. E parú os que o cotihecíam aitidU ITláíS; rTICdiZI3m, que era uma figura de

nao-tena·
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grande dignidade, um dos raros casos em que a estética brasileira se unia a
um comportamento ético. Ãs vezes até parecia um príncipe indiano.
Ao consigm1r, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em nome do meu Estado,
o seu desaparecimento, gostaria de dizer que tiVe a imens-a honra de ter sido
seu contemporâneo e a desenganada alegria de tê-lo conhecido.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito br!ml)
O SR. PRESIDENTE (Lcnoir Vargas)- Com a palavra o nobre Senador Nelson Carneifõ, paTa uma cOmunicação.
O SR. NELSON CARNEIRO (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores, todo _dia 19 de abril, nosso saudos_o colega Ruy Carneiro oc-upava esta tribuna. Por sua morte, sucedeu-lhe, nesta mesma d~ta, o
nosso saudoso e querido companheiro Adalberto Sena. Na ausência dos dois,
cumpro o dever de, continuando uma tradição de muitos anos aqui estab_elecida, registrar o nascimento do Presidente Getúlio VargaS.
Estive entre os que na mocidade, ainda estudante de Difelto, foram convocudos pela pregação da Atiança Liberal. Mas já em 19_31, sob a liderança de
J.J Seabra. de Getúlio Vargas me afastei, qua"i1do para a Bahia foi nomeado o
interventor. que nUo era do agrado de nossos correligionários.
Já em seguida me integrei na campanha pela Constituint~, e nunca tTiais
nos aproxim.:1mos politicamente, ainda que, por vezes, nos tivéSsemos encontrado no curso das nossas atividad~s políticas. Lembro-me até, a título de curiosidade. de que. numa solenidade que as senhoras promoveram no Palácio
Itamarati. havi;.I apenas dois homens: o Presidente Getúlio Vargas e eu. Isso
depois de 1950. Sorridente, de me disse: .. 0 Sr. quer tomar- o meu eleitora~
do'! .. Eu disse: Não. Senhor Presidente, o Senhor é que está quererido tomar o
meu.
Mas ao registrar aqui mais um ãnivcrsário do Presidente Getúlio Vargas,
cujos erros todos nós conhecemos, cujos excessos praticados todos nós combatemos- e cu os combati de 1931 até o dia do seu desaPareciffiento- não
posso deixar de lembrar que foi no seu perícido, nos seus longos 15 anos de
Governo. que o Brasil votou algumas leis que se tornaram patrimônio deste
Pais e mudaram de alguma sorte o seu destino. Realmente, foi sob sua inspiração e em conseqüência da pregação da Aliança Liberal que Se (nstituiu o
voto sec-reto e se criou a Justiça Eleitoral. Foi também em seu GOVerno, ainda, que. sob a lúci~a supervisã(fdc Liildolfo Collor, se _divulgou a Consolidação du Leis do Trabalho.
Mas os seus mais notáveis serviçOs, aq-ueles que vão ficar além dos erros
·e apesar dos equívocos c excessos praticadás, aqu-eles que vão fiCar pOrque
marcam a tendência nacionalista do povo brasileiro, são a criU:ção"da Siderúrgica. em Volta Redonda. da PETROBRÃS e da ELETROBRÁS: São os tt"ês
murcos de uma tendência nacionalista, da busca do Brasil em defesa da sua
própria política econômica, do seu próprio desenvolvimento, da sua libertação.
Por esses motivos, e também para honrar a memória de Ruy Carneiro~
para honrar u memória de Adalberto Sena, pedi a palavra para fazer este re~
gistro. lembrando, neste dia de seu aniversário, õ Presidente Getúlio Vargas.
(Mui/o bem.')

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Yargas) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Henrique Sanrillo, para uma breve comunicação.
O SR. HENRIQliE SANTILLO (Para uma comunicação; Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Deu entrad<t no Congresso Nacional, no dia 27 de janeiro do corrente
ano, o Decreto-lei nt? 1.910, de 30 de dezembro de 1981, qU.e-estabeiOCe uffiã
série de modificações, alterações na legislação previdenciária do País.
Lamentavelmente, até a presente data, esse decreto não pôde ser lido perante o CongrcsS"o Nacional c, portanto, não foi possível dai' inícío à-sua tra:.
mitaçüo efetiva.
Hú cerca de 15 dias, Sr. Presidente, levantei uma questão de ordem tentando justiíiCüi à Mesa a necessidade de dar-se uma certa prioridade à leitura
das mensagens encaminhando os decretos-leis presidenciais, por um- motivo
muito simples: é que esses decretos têm vigência, cOmeÇan1 a vigOrar, Co..:
meçam a produzir efeitos a partir da data de sua publicação e, ffiai"s, -pela
Constituição do País. mesmo que revogados pelo Congresso Nacional, os
efeitos advindos de sua vigência até a revogação não poderãO ser considerados nulos. Por esse motivo, sobretudo para resguardar os interesses da sociedade brasileira, eu acredito que o Congresso Nacional deva dar prioridade à
leitura dessas mensagens encaminhando os decretos-leis.
Mas, levant;.Lm-se contra esse Decreto-lei n~' 1.910 todos os sindicatos de
trabulhadores do País, todas as associações de aposentados, todos os empresários do País, enfim, até o momentO, pelo menos, a não ser o próprio Minis1ro da Previdência c- Assistência Soda! e_o Ministro Chefe da Sec;retaria de
Planejarnento da Presidência da República, a não ser essas duas pessoas. au-
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xíliares diretos do Executivo federal, mais ninguêln veio a público para defender as after"ações quC ele acabou instituindo.
Todos nós, creio eu, estamos recebendo manifestações de todos os sindicatos deste País e de todas as associações de aposentados deste País contrárias
à aprovaçlio do Decreto-lei n<? 1.9.1 O~
Uma dessas manifestações foi realizada pelo Conselho das Entidades de
Aposentados do Estado de São Paulo e mais 23 sindicatos de trabalhadores
daquele Estado e uma carta foi enviada a Sua EX:c;:elência o Senhor Presidente
da República. Faço atê questão de, brevemente, ler um dos tópicos dessa carta:
"Os ap-osentados repudiam o Decreto-lei n9 1.910 por diversas
e superiores razões: pela sua inconstitucionalidade, porque os aposentados já recolheram suas contribuições, pelo menos durante 30
arios- de tr~lb-:.11110;-p-orque o br!nefício, a aPOsentadoria, já é pago
com desconto de 8%; porque os aposentados, pensionistas e trabalhadores não podem compensar o aumento das contribuições, como
fazem os patrões. que o repassam-aos preços das mercadorias, o que
vem _agravar ainda mais ·o custo de vida elevado."

O Governo, ao contrário, deveria isto sim, cuidar de melhorar o poder
<Iquisitivo dos aposentados, visto que estes_consti_tuem importante parcela da
população no mercado consumidor, pois é indiscutível que propiciar maior
poder uquisitivo significa consumir maís, o quC permite aumentar a produç~o. beneficiando a todos com a ampliação de marcado de trabalho, ao invés da política recessiva que tem gerado o desemprego. O Governo, ao invés
de taxar os minguados proventos dos aposentados, a maioria inferiores a um
salúrio mínimo, deveria taxar, isto sim, ajogatina oficializada no País, loteria
espOrtiva, loteria federai e estadu<.if e a última~ modhlidad.e d_e jogo, a loto.
Sobretudo a loteria e..c;portívu, cabe-nos registrar, com pesar, o que resolveu, recentemente, o Governo da União. Os du\:;les de futebol, antigos devedores da Previdência, ao invés de serem executados em sUas dívidas, vão aind_a re~ebcr_ dinheiro, participando da arre_c_qdação das apostas desse jogo.
Outro- fato- que surpreende os trabalhadOres é. a noticia da venda da
Companhia Federal de Segu-ros, uma empfesa de resultados positivos, da
qual :.1 Prcvidênciu é detentora de 99% das ações, sendo esta uma das grandes
fontes de receita du instituiçi:io. _

O Sr. Itamar Franco -

Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex•
O Sr. Itamar Franco- Ê sobre esse aspecto da Companhia Federal de
Segtitos. Desejo ap~nas_l_cmbr<:tr que húum projeto de nossa autoria aprovado <.lqui no Senado Fedem! e que está hoje na Câmara dos Deplltaâos, revo~
gando exatamente a venda ...

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• me aparteia oportunamente
pam dizer umú verdade e de inici<itiva de V. Ex'
Mas, vejo, nu Folha de São Paulo de hoje, a seguinte mancheie:
INAMPS ABANDONA OS SEUS PRÉDIOS.
E diz:

José Ortiz
rilúmeros prédios do Ministério da Previdência Social, localizados na área central da cidade, zona de incrível valoriz.ação imobi:.
liária, sobretudo com a inauguração, brevemente, da estação República do Metrô, estão com andares inteiros desocupados, sujeitos
a deterioração, ou alugadps por preços irrisórios, quase de graça,
~1pcsm da tão falada crise financeira do sistema previdenciário.
Lojas. escritórios e·-ãté clubes de carteado Gogo de baralho) são
os inquilinos r)riVilegiados da Previdência, em edifícios que podei'Í:.Lm estar" ocupados por clínicas médicas do INAMPS, ou postos de
atenâirilCnto a pensionistas:·e-aposentados do INPS, como o prédio
125, d_e 14 andares, da rua Conselheiro CrispinianO, ou os edifícios
250 e 208 da 24 d~ maio.
O órg~o da Previdência encarregado de administrar os imóveis
-Instituto de Adminisfração FinànCeíf3 da Previdência e Assistência Social (IAPAS)- não tem um levantamento de todos os edifícios e terrenos que possui em São Paulo, quantos foram vendidos ou
esli'io alugndos nem quem são os compradores ou inquilinos."
Sr. Presidente, esta situação de descalabro não se encontra apenas em
SãO Paulo, esta situação- se encontra em todos os Estados da Federação, apesar do Ministério da Previdência e Assistência Social manter um onerosfssimo e sofisticado serviço de computação, que é o DATAPREV, que, na verdade, não tem servído para--nada, a não ser mesmo ......;.. e atentem os Srs. Senadores para o que vou dizer - para, através de um de seus terminais, instalado
no próprio gabinete do Ministro da Previdência e Assistência Social,
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comunicar-se com presteza imediata e com mliitá. freqãênciã com o seu próprio Estado, de que é candidato a Governador. É esta a grande questão!
Vejam bem, colocar, imediatamente, o Decreto-lei n"' 1.910 à apreciação
do Cohgresso Nacional me parece uma prioridade da qual nós não podemos
nos afastar, a Presidência desta Casa não pode se afastar, a Mesa do Senado
não pode se afastar. O Rcgimerito Interno é claro: um Decreto-lei não poderia fitar sem ser lido mais de cinco dias no Congresso Nacional. Reconheço,
no entanto, a existência de um volume extraordinariamente grande de matérias- a serem lidas perante o Co_ngresso Nacional. Mas, não posso concordar
com que os projetes de lei enviados ao Congresso N acional;-SOb regrm_e de urgênCia, possam ter prioridade sobre mensagens encaminhando Decretos-leis.
É o que a Mesa do Senado tem realizado: tem dado prioridade aos projetes
de lei, que têm tramitação por decurso de prazo, portanto, enviados em caráter de urgência. Sabemos perfeitamente que o-tempo da- tii-gê·n-da só cOmeça a
contar depois da leitura da mensagem. Além do mais os projetas de lei de autoria do Poder Executivo não entram em vigên,cia s_ep.ão após a aprovação no
COngressO Nacional. O mesrilo não acontece com oS decretOs-leis. Estes começam a vigir logo a partir de sua publicação. Portanto, retê-los no Congresso Nacional sem a leitura, sem que se dê início a sua trainitação, me parece
que não estã de acordo com os interesses da sociedade brasileira.
Eu coloco, mais urna vez, em pauta, em discussão um deles, importantíssimo; que passou a gerar efeitos a partir de }9 de janeiro, que é o Decreto-lei
n"' 1.910. Estabelece desde o dia II de janeiro" do corrente ano um aumento na
alíquota dos previdenciâríos, um aurriento na alíquota dos empresários, pago
à Previdência Socfal, bem como descontos a meu ver extorsivos, sobre _os parcos vencimentos dos pensionistas e dos aposentados deste País. (Muito bem i)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Sobre a mesa, projetos de lei
que vão ser lidos Pelo Sr. 1~"-Secretârio.
-- -São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO No 50, DE 1982
Dispõe sobre a retributação de medicamentos e produtos
cêuticos, nos casos de remarcação ilegal.

farma~

O Congresso Nacional decreta: _
Art. Jl' Sem prejuízo das sanções legais em vigor, toda vez que a fiscalização competente constãtar remarcação ilegal nos preços dos medicamentos
e outros produtos vendidos em farmácias e estabelecimentos Similares, fará
imediata e circunstanciada comunicação ao fisco para que esse imponha- tributo sobre as diferenças apuradas.
Art. 2"' O Poder ExecutivO regulamentará esta lei dentro do prazo de
sessenta (60) dias.
Art. 31' Esta Lei entrará em vigor na data de sua-publicação.
Art. 4~" Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justiflcl:Jção

Acolho, com a apresentação deste pro-jeto de lei à consideração da Casa,
sugestão do Sr. Kurt Budberg, residente em Mata de_ São Jo~ç. Estado da
Bahia, para quem o Mínistéfío e as secretarias de Fazenda dos Estados estão
sendo lesados, diariamente, em milhões e milhões de cruzeiros pela prática da
remarcação em remédioS e demais produtos vendidos eri1 farmácias e estabelecimentos comerciais similares.
Com efeito, os medicamentos e demais produtos farmacêuticos têm, ao
serem adquiridos pela farmácia, fíxados os seus preços "de fabricação" e de'
"venda ao consumidor". Os tributos (lPI; ICM, particularmente) são, evidentemente, impostos com base em tais preços que, uma vez remarcados ilegalmente, apenas fazem aumentar o luci-o do corriércío farmacêutico; sem que
o fisco participe da elevação do respectivo valor.
O projeto visa a ser uma solução prática para o problema apontado,
Sala das Sessões, 19 de abril de 1982.- Nelson Carneiro.

Lotcrias--EsPórtiVU-e Fedeial que -fcir recebida ao Furido de Apolo
ao Desenvolvimento Social - FAS."
Art. 2<:>
Art. J<:>

Acrescenta artigo à Lei nl' 6.168, de 9 de dezembro de 1974, que
cria 0 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS -,e dá ou~
tras prm:idências_.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }\' É <lcre~ccntado p seguinte artigq ~Lei .nt6.168 •. dc9.d_e dezembro de 1974:
'-'ArL. 81' A Presidência da Caixa Económica Federal publica·
rú semestralmente balanço p<ltrimonial, econômiç:o_e firwn,çéiro (anulitir.:o c sintêti~.:-o), acompanhado de Relatório detalhado, _dos recursos rcpw;sados por esta Lei, provCnieilteS da renda líquida das

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogum-se as ~isposiçõe.~ em contr~rio.
Jus"tificação

A Lei n_'i' 6.168, de 9 de dezembro de 1974, que institui o FAS, estabelece
que os seus recursos são constituídos de dotações orçamentárias da União,
estabelecidas, anualmente, dos recursos destacados nos orçamentos operacionais da CEF e da renda líquida das Loterias Esportiva e Federal. (Art. 2"'.)
_p_c;__ªç_9rdo CQtll o _Q_e_çtt;;:JQ.-:1~1 n~' L40_5_.__dc:_20 d.~junho de 1975, aquela
renda líquida, recolhida ao F AS, será diretamente repassada, pela Caixa Económica Federal, aos Ministérios da Educação e Cultura, da Saúde e da Previdência e Assistência Social.
As aplicações a cargo da CEF feitas sob a forma de financiamento e destinadas, sobretudo, a projetas de interesse do setor público, nas áreas da saú-de e saneamento, da e_ducaç:ão e da Previdência Social, por isso que são de intereSse Público e provêem das economias do público, não podem ser desconhecidas desse mesmo público.
O projeto consubstancia medida de iriquestionãvel sentido moralizador e
de alto alcance social e democrático.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1982. - Laélia de Alcântara.

LEGISLAÇifO CITADA
LEI N• 6.168, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1974
Cria o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, e dá
outras p_~o~{t!ên~ias.

Art. 29 Constituem recursos do FAS:
I - a renda líquida das Loterias Esportiva e Federal, na forma da legislação específica em vígor;
I I - recursos destacados para esse fim nos orçamentos operacionais da
Caixa Económica Federal;
III- recursos de dotações orçamentárias da União, estabelecidas anualmente, em montantes que guardem relação direta com as previsões de distribuição dos prêmios brutos das loterias, no respectivo exêrcício;
IV- outros recursos, de origem interna ou eXterna, inclusive provenientes de-ie[nisSes ou --financíaineritàs.-§li' A Caixa Econômica Fe_deral, pela execução das tarefas pertinentes
à exploração das loterias esportiva e federal, caberá a comissão de 20% (vinte
por-'-"cento) sobre "renda bfuta respectiva.
§ 21' Do PerCentual referido no parágrafo anterior, a Caixa Económica
Federal retirará o valor destinado à Comissão de Revendedores e demais despesas com os serviços lotéricos.

a

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Os projetas que vêm de ser lidos serão publicados e remetidos às corriissôes competentes.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está finde" Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há "quorum" para deliberação.
_Nestas condições, as matérias da pauta de hoje, todas dependentes devotação, deixam de ser submetidas ao Plenário, ficando sua apreciação adiada
para a ses-são ordinária de amanhã.

_ Sãa_as_ seguintes os Bens cuja_l'Otação é adiada:

(Às Comlssões-dé-CiJfiStituição e Justiça, de- ECoit01irla e di? Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO No 51, DE 1982

Abril de 1982

Votaçã_o, em turno único, do Projeto _de Lei da Câmara n9 114, de 198 I
-Complementar (n<:> 168/80 ~-Complementar, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n~' 406, de
3 t de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e
dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.354 a 1.356, de 1981, das Comissões:
_
_.ConstituiçãO e iuS!i(G;
- de Economia; e
~--de Fínan,'as.

- de

(Dependendo da votação do Requerimento n9 47/82, do Senador José
Fragelli, de adiamento da votação para reex.ame da Comissão de Finanças.)
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2
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Seóado n9J3, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciãrío~ na- forma que especifica, teri.do
PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Cõitstltuiçãá e Justlçtz, 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.
3

Votação, em primeirO turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo"- da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pag3.mCmto
por horas extras habituais também inte_gre a reni.unei"ação, tendo
PARECERES, sob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões;
- de Cõnstftuição e Justiça, pela constitucíon-alidade e juridicidade;
- de Legislação Sociiil, favorável; e
- de Finanças, favorável.
4

Votação, em primeiro turnó, 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 Educarão i Cultura, favoráVel ao substitutivo da Comissão de
Constitu_ição e_Justiça.
5
Votação, em primeirá turno,- do Projeto de Lei elo Senac;io n9 352, de
1978, de autoria do Senador Acc'ioly Filho, qoe dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão
-de ConsJituição e Justi<;a, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito~ favoráveL
6

Votação, em primeiro turno, do Projeto_ d~ J__ei 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• salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justt(ti~ -pela constituCionalidade e juridicidade;
--de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
7
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 Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social:
-de Seniço Público Civil;- e
- de Finanças.
8
Discussão, em primeiro turn'o, 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 constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Serviço Público Civa,-- cOilttãrio; e
-de Economia, "favorável, com as Emendas de n"'s 1 e 2-CE. que apresenta.
(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 (Lenoir Ya_rgas)- Há oradores inscritos, concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal_ J\r.rema,
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O SR, AI>ERRAL .!CREMA (Pronuncia o
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discurso. Sem revi-

são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores.:
O Poder Legislativo é sempre vulnerável às críticas num regime de liberdade de imprensa, porquanto se trata de um Poder eminentemente democrático e desarmado. De qualquer forma, está sempre sendo alvo de reparos e de
críticas por pãrte não apenas da imprensa nacion-al, como também da im-

prensa noS Estados, quer seja ~Ia falada, televisada ou escrita.
Por iSto, Sr. Presidente, é que venho a esta tri~una para trazer ao conhecimento da Nação que também nesta Casa se trabalha, não apenas no sentido
da confecções de leis, mas n_o_ sentido cultur_al, no sentido da preservação da
memória histórica dos companheiros que por aqui passaram. Quero assinalar
o c_onvênio que a atual Mesa do Senado, tendo à frente o Senador Jarbas Passar_inho, assif!OU com o CNPq_, Centro Nacional de Pesquisa, para pesquisar
nos Estados dados comPlementares ao projeto de biografia dos Senadores
brasileiros do Império da República. Já há tim trabalho iniCial, nesta Casa,
que agora recebe o reforço de apoio à pesquisa através desse convênio, convênio q-Lie Véni-cOri~OHdif_-a colaQoração_qu~ o_ÇJ'{Pq vinha prestando ao projeto de biografia dos Seriadores bra_sileiros e que permitiu a conclusão de levantamentos em torno de representantes de São Paulo, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Bahia. 01efmo assinadQ pelo Sr. Senador_ Jarbas ?~ssarínho
e pelo Dr. Lynaldo Cavalcanti de AlbUqUerque é, sem dúvida, um passo enorme na preservação da memória do Parlamento.
Na verdade, o Senado já realizou um levantamento sobre todos os seus
membros, cerca de 900, desde o ImPério até agora, desde 1824, quando se
criou a instituição. Cóntlldo, a documentação disponível, nos centros de documentação a nível de Brasíli3., TOl considerada insuficiente para completar o
trabalho, razão pela qual identificou-se a necessidade de envolvimento das
Universidades Federais, que para isso terão a colaboração técnica do CNPq,
além de subsídios de Bolsas de Iniciação Científica a seus alunos que queiram
participar do trabalho.
Esse convêoio, ~no valor de Cr$ 4.470.000,00, inclui, além das bolsas,
auxílio financeiro a 12 projetas de dissertação, em nível de pós-graduação;
sobre o parlamento, levando-se em conta a critica das informações reunidas
no Projeto.
Os dados jâ coletados se encontram implantados em computador e constitui o BSEN, Banco de Dados Biográficos dos Senadores Brasileiros.
Destes dados, além de informações de referência sobre atiVidades parlamentares, profissionais e administrativas, 'constam, também, indicação de
publicações de autoria do parlamentar e aquelas sobre ele escritas por terceiros.
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E assim,-Sr. Presidente, dados curiosos, como o maiS Velho Senador dq
Império foi João Lins Vieira Cansanção, que faleCeu Corii 96- anós.
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Por aí se vê o trabalho que o Senado _está r_ealizando. Esse projeto. que
acabo de anunciar, e que para sua complementação foi feito um convênio
com o CNPq para que possamos ter, de fato, uma memóría parlamentar que
possa, no futuro, servir de incentivo aos que se dedicarem a :studar os próhomens do Império da República, e$Colhendo na documentaçao, no banco de
dados, aqueles que merecem ser destacados pela sua vida pública dedicada au
País. (Muito bem/ Palmas.)

cearâ

<7

32

'"
'o

Senador Alberto Silva.

7

31

23

11a.I:OJonJ)~0

27

-

07

22

31

R. Grande. :Hor"te

30

36

Sergipe

30

,.

272

324

31

30

'"
••

2'

29

32

106

-Goiâs:

H-Grosso S!-ll
lUl't:O Gross:o

3

s

Es-p:lri"to S;:an"t"o

3

R:io de .ranE"iro
s~o

Paulo

TOTA.::J:B

PR -

Paran;l

RS -

R.G.r:;;ande SU1

62

6

..
..
'"

23

2

33

75

35

se

30

"

133

216

36

30

29

39

..

29

B

U
L

TOTAl: !r

Dr -

..

Di:&"tr:i"to rede.ral

22

s

H:to 'l'd'!'n"ti;licados

TOTA'l'S

GI:RA:Z:S

20

222

·-·

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Concedo a palavra ao nobre

32

3'

E

BP -

-'o

P:i21ui

Hinas Ger;:ais
R.J

A di:fE-renc:a en"tre os 'to"t.ais
ac:.ima deve-se ao :(oa"tO de que
um rnli::lsmo
senador
po-de
e.xer.cer
mais
de uma
a"tiV:lCJade

26

Guan::~.'barill

s

T

...

•

B

D
E

.,.

prof.iss:Lona~-

G

TOTA:IS

u

222

•

TOTAI:S

"s

I

..

121

35

:Pernaml)UCO
PJ:'

or.s:erv:

106

33

Pa.nlliba

·T

••
22

TOTA::IS

77

67

60

OU/,NT7DI.OI:t:t

1-----~-------------

••
i62

22

'TOTA'I'B

--X·>->P~t-n-XO--.-~n-C·P-Ú~O-L-~-C-h0 -~7~0-7_h_L_,

•

Prop.r :ic"tà.r i os RuJ;'ai.s

SENADORES BRASILEIROS
Distribuição por Unidades Federativas

UN:IDADX: I"CDCJVI.TXVb

319

12Z

..

l:ndus"tr:l.ais.

-• •-- .- . • • =o~;o~C~"_~•.

269
32

cotnér-Cian-rcs

:~~nos)

O:o: que -l.::aloc:eram com idade ma:ts

::tiiiP<!-:r:iO~

••

1\.dVO!H'IdOS.

po:o::o:e,
1\nton:io ca..rl.os Ribeiro cre
llnaraaa Mac:naao e ~ilva
• • • • .- .- • • (72 anos)
cri'l'ti::ano :aenedi'!;O otton:i •
• • • • • ,-.-. --..C.e1 anp:s)_

os: que <falece:r:un mais :!ovem.

TOTII.L

;~nos>

Vicente J1=:>cl'"lado da z::;:tlva.
1..-im:a • • • • -, . ( 3 ... anos)
;Os mais vc,l.hos quanao
:;J:mpl·r:io • •

Rt:PÚOt.l"Cit.

Alcnc:ar •

iD6

22

O SR. ALBERTO SILVA {Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ocupo a tribuna, neSta tarde, para urria breve comunicação que eu classificaria como um registro e urif protesto.
O registro é anunciando que, ontem, no meu Estado, realizou-se a Con·
venção de Incorporação para eleição do Diretódo Regional do Partido Popular e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E o registro é o fato
de ter sido, na História Política do Piauí, falvez a maior Corivenção que já se
realizou naquele Estado, com o comparecimento macíço de todos os convencionais, geralmente homens pobres, considerando que o Piauí é um Estado
[ongilíneo e que tem, do litoral até o extremo sul, quase 1400 quilômetros,
compareceram convencionais de quase todos os municípios do Estado e os
seus suplentes, para uma convenção notável e que durou das 9 horas da manhã, encerrando-se no horário previsto pela l.d, às S da: tarde, ·mas se prolongando até às 9 horas, isto é, I 2 horas seguidas sem ninguém arredar pé. Este o
registro.
E o protesto é porque vejo hoje, nos jornais do País, o anúncío desta convenção em todos os Estados; com exceç"ão do Piauí. E, exatamente, entendo
pur quê. A oligarquia do meu EStado detém o poder sobre a imprensa falada,
escrita e televisada e nessa convenção notiivel, por todos os presentes declarada corno a maior que já s-e reãliz6ti -naquele Estado, a mais importante, e ali
não havia nenhum representante da imprensa local.
Mas, o que é de se estranhar é que não havia também representantes da
imprensa de fora, quer dizer, dos grandes jornais do País, numa Capital como
a do Piauí; nenhum joril.al, nenhum representante] Porque, e aqui é que vai o
meu protesto e, ao mesmo tempo, uma lembrança aos diretores dos grandes
jornais do País: mandem fazer uma revisão nos seus representantes no Píauí,
ao menos-mandem como notícia: Houve uma convenção notável, todos as
Oposições reunidas, sem nenhum desentendimento, porque todos estão dispostos a lutar cpntra a oligarquia reinante.
Mas, nenhum representante dos jornais do sul do País, nem O Globo,
nem JÇJ]"n_al áo Br_asi/, nem /!QÜla. de....S. Pª---zd_Q.__oem Q_Estado de S. Paulo, nin-
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guém. E que esses representantes, parece-me também estão sob o guante 'da
oligarquia, têm ordem dé nãO compa-recer onde houver uma reunião de representantes da Oposição. Ali havia Deputados Federais, Deputados Estaduais,
Senador, representantes de indústrias, de empresários, erifirri, representantes
de toda uma sociedade como a dq Piauí que se opõe à oligarquia e, n<fentanto, nenhum representante da imprensa, nenhuma notícia, silêncio total.
Por isso eu quero fazer este registro aqui para que saia, na Hora doBrasil, que houve a convenção.
Eu que fui Governador do Piauí e acompanho a vida política do meu Estado desde quando fui prefeitõ, duas vezes, da sua maior cidade, sei dos acontecimentos políticos e posso registrar que· foi a maior conVenção que já houve
naquele Estado, mas, também, foi o maior silêncio que jã pesou sobre um
acontecimento político no Piauí.
Daí, o protesto e o lembrete aos Mesquitas do Estado de S. Paulo que
mandem saber quem é o seu representante no Piauí, que deve estar comprado
pela oligarquia; o Jornal do Brasil, A Folha de S. Paulo•. O Globo. Os locais
não, porque estes já vivem ·assalariados pelo Palácio.
Nós, então, decidimos fazer um bo:etim, que é a maneira com qi.te podemos
divulgar os atos políticos do nosso Partido, no Piat!Í. Cada vez que hã um
acontecimento desses nós fa:z;emos uma cópia, um panfleto e vamos distribuindo de casa em casa, em todos os municípios do Estado.
Este é o retrato de que o Piauí precisa mudar urgentemente de Goverrio.
Porque, ao tempo em que fui governador, a primeira tôís·aque fiz foi abrir as
janelas do Piauí para o País e para o niundo e dar liberdade total para a imprensa dizer o que bem pensasse sobre o Governo que estava ali, e não havia
perseguição e não havia nenhuma força coercitiva como está lá_ hoje. Hoje é
um regime fechado.
Acredito que a Polônia comparada com o Piauí é um País muito aberto,
o Piauí é mais fechado do que a Polônia, sob o Governo_do Sr. Lucídio Portela. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A posse do engenheiro Celso Mello de Azevedo no cargo de SecretáriO
de Estado de Obras Públicas de Minas Gerais, reCentemente õCõfrida, além
de evidenciar a lúcida sensibilidade e capacidade de_ liderança do Governador
Francelina Pereira, foi,- sobretudo, pelo acerto dessa feliz escolha, uma decisão política de mais alta importânda pelas suas repercussões- tanto no âmbito estadual, como no plano nacional.
Ex-Prefeito de Belo Horizonte, Celso Mello de Azevedo vinha desenvolvendo uma consagradora e fecunda gestão como Presidente da Companhia
de Distritos Industriais de Minas Gerais, caracterizada pela grande envergadura de empreendimento de decisiVa importância para o desenvolvimento
econômíco do Estado.
Mas, po-demos afirmar sem receio de contestação, que aquelas repercussões foram partiCularmente expressivas fora das fronteiras de M i.nas Gerais,
em todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Brasíl, porque Celso Mello
de Azevedo foi eleito, num pleito memorãvel, Presidente da Associação Brasileira de Municípios (ABM) por ocasião do Congresso Nacional dos Municípios Brasileirõs, realizado na cidade do Rio de Janeiro, em 1956.
Jã por essa época, Celso Mello de Azevedo havia conquistado a estima, o
respeito e a admiração de todos os prefeitos e vereadores, como o autêntico e
insubstituível líder do municipalismo brasileiro.
A excepcional categoria de Celso Mello de Azevedo como administrador, símbolo e lider do verdadeiro municipalismo;·- legítimo patririiônio
moral da Nação Brasileira,- levou-o à presidência da Associação Brasileira
de Municípios (ABM),- missão que desempenhou com eficiência, dignidade
e compostura.
São estes os motivos que me levam à tribuna do Senado Federal para,
nos limites deste conciso pronunciamento, congratular-me com o Governo e
o Povo de Minas Gerais, no momento em que Celso Mello de Azevedo é convocado para dar prosseguimento, como Secretário de Eslã.do, à sua brilhante
e fecunda trajetória de homem público, que tem o privilégiO- de set, ao mesmo
tempo, um técnico excepcionalmente capaz, dotado de rara sensibilidade
política e, sobretudo, um cidadão exemplar, - modelo de probidade e patrio~
tismo, a serviço do bem-estar da sua terra e da sua_ gente.
Encerrando estas breves c_o_nsiderações, desejo acentuar que o municipalismo brasHeiro está de parabéns e poderá, a partir de Minas Gerais, ressurgir
fortalecido para uma noVa- arrancada, no sentido de atingir os verdadeiros
objetivos dos quais, inexplicavelmente, se afastou, ne:stes últimos anos.
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Conforme asseveram os mestres em páginas inesquecíveis,- João Barbalho e Rui Barbosa,- "O Município é a Pátria em miniatura", e ... "a Pátria é a Família amplificada".
Se são exatos estes postulados que caracterizam as comunas como centros da prosperidade nacional, e pólos de irradiação do desenvolvimento global do País, não há dúvida de que está chegando a hora de uma reformulação
integral, no concernente ao comportamento e atuação das entidades municipalistas.
Urge, de fato, transportar os conceitos e ideais do verdadeiro Municipalismo, - consubstanciado nos textos das "Cartas d~ Princípios, Direitos e
Reivindicações", esquecidas e marginalizadas, para o terreno concreto das
providências práticas.
Refiro-me, Senhor Presidente, ao Municipalismo que vem de Domingos
Jaguaribe e Tavares Bastos, no Império; e de Teixeira de Freitas e Rafael Xavier, entre outros.
.Municipalismo do qual Celso Mello de Azevedo é o líder incontestável, e
que podemos resumir em poucas palavras: Autonomia e Desenvolvimento
auto-sustentado dos Municípios; Reforma Tributária, através de uma nova
Discriminação de Rendas no texto da Carta Magna; a Operação Município; a
Fundação Pró-Município; o Banco dos Municípios - em síntese, a erradicação dos fatores de atraso e empobrecimento que, esvaziando os Município~. transformam o admirável e singelo ideário municipalista em abstrações
jurídicas e teorias de difícil exeqUibilidade.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A discriminação da mulher no Brasil, embora venha sendo um pouco
contida pela legislação igualitária maís recente, contiriua a reduzir as possibilidades do trabalho feminino; principalmente no campo universitário. Assim,
a mulher erigeOheira é muito discriffiinada no mercado de trabalho. Representando cerca de se:is por cento de todo o contingente de trinta e ciil.co mil a
quarenta mil engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, sem contar os de Volta Redonda, com sindicato próprio, não têm participação proporcional nas
tarefas práticas da carreira.
Falamos sobre o assunto, disse Mário Werneck, presidente da Sociedade
dos Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro:
.. Elas são mais aceitas -para trabalhar em projetes, em laboratórios e no ensino. Quarldo se trata de missões que impliquem em
viajar e executar obras, são preteridas. É por isso que hã mais mulheres do que homem procurando cursos de pós~graduação. Num
mercado competitivo, não só elas conseguem o primeüo emprego
com a bolsa de estudo da pós-graduação, como adquirem mais um
diploma para l,utar no mercado de trabalho."
Enquanto isso, uma pesqUisa Teit3 pelo Sindicato dos Engenheiros, em
1980, mostrou que as mulheres em geral ganham, na profissão, menos que os
homens. Enquanto trinta e oitó por cento-destes recebem mais de três salários
minimos profissionais, portanto, ·mais de trezentos mil cruzeiros mensais,
apenas onze por cento das mufheres conseguem atingir essa faixa salarial. E
enquanto apenas 5,3% dos homens percebiam menos de um salário mínimo
profissional, onze por cento das mulheres estavam nessa faixa. O certo é que
setenta e sete por cento das engenheiras ganhavam, em 1980, entre um a três
salários mínimos pi"ofissionals:
As próprias empresaS~- segundo a Secretaria da Bolsa de Emprego do
Clube de Engenharia, recomendam, quando oferecem vagas: .. Não manda
mulher, só homem".
A engenheira Márcia de Souza Alges, formada em eletrônica, é bolsista
do Centro de Pesquisas da ELETROBRÁS, para pós-graduar-se, depois que,
atendendo a um anúncio que ofereCia erilprego de 290 mil cruzeiros na área
de microprocessadores, ouviu a resposta:
.. Em primeiro lugar, queremos eXperiência de no mínimo cinco
anos. Em segundo lugar, só aceitamos homens."
Enquanto isso, a Bolsa de Empregos do Clube de Engenharia, no Rio de
Janeiro, que nos últimos seis meses foi procurada por 554 profissionais desempregados, emcaminhou 197, dos qua1s apenas 101 ficaram empregados.
Deles 56 eram engenheiros civis, 23 elétricos, 9 mecânicos, 5 químícos, quatro
eletrônicos, 2 de telecomunicações e 2 de minas.
Queremos louvar a iniciativa do Clube de Engenharia: é preciso orientar
os colegas para os empregos existentes_. Mas, seria neceSsário iniCiar-se uma
campanha contra a discriminação das engenheiras. Do contrádo, dentro em
breve. quase todos as profissionais da classe, de nível universitário, com cur-
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sos de mestrado e_ doutorado, serão mulheres. E terminarão tomand_o conta
da quase totalidade das vagas no_ ensino superior de engenharia, porque pura
e simplesmente não conseguiram empregar-se como e·ngel'1:heiras, sem pósgraduação.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (.lkfuiro bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- 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 J19 _ll4_, d_~ l,9_~1
-Complementar (n9 168/80- Complementar, na Casa de origçm)_,__de iniciativa do Senhor Presidente dl;l. República, alterando o Decreto-lei n<? 406, de
31 de dezembro de 196_8, que estabelece normas gerais _de direito- tributário, _e
dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das Comissões:
1
-de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 47/82, do Senador José
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissãá de Fina~ças.)

7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 362, de
1979, de autoria-do Sen.:i.dor Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.130 a 1.133, de 1981. das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Sen"iço Público Civil; e
- de Finanças.

8
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
-cnntábil e dá outras providências, tendo
·PARECERES, sob nos 573 a 576, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, -pela constitucionali_dade e juridicidadc;
-..:........:-de Legislação Social, favorável;
- de Sen:iço Público Civil, contrário; e
_--=---~e Econ~mia 1 favorá~·el, ç_9m _a_s Erpeg_ºa~_ dt? n?s 1 e 2-CE, queapr_esenta.
(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 (Lenoir Vargas) -

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 13, de 1979,
de autoria do Senador_Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitudon1;1!idade e juridicidacle;
- de Legislação Social, favorável;
- de Saúde, favorável; e
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.

3
Votação, em primeiro turbo, do Projeto de Lei do Senado n<? 329, de
1980, 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 também integre a remuneração; tendo
PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíOnalidade_e j!,lridi_cidad_e;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
4

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado _n9 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Mare_chal-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; favor-ável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.

5
Votação, em pririiciro turno, do Projeto de Lei do _Senado n<? 352, d.e
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sob_~e a acão de alimentos, tendo
PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, jurídicidade e, no
mérito, favorável.
6
Votação, em primeiro turno; do Projeto de Lei do Senado n? _?55, de1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro;que acrescent~ d_Í.SJ2?Sit_iv_os à
Lei n' 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13 9 salário 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 ju~idicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.

Está encerrada a sessão.

(Leranra-se a sessão às 16 hvras e 20
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minuto.~·.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA
SESSÃO DE 29-3-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSÉ UNS (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Há poucos dias, o nobre Senador Henrique Santillo pronunciou-se, neste
plenário, sobre a questão dos empréstirrioS.
'
Pela primeira vez vislumbrei na Opo:si<_:ãu um sinal de que percebe a injustiç_a come~ida ~l)ntra o~ ~stados. e Municfpiós, COntra populações carentes
que dependem, em grande parte, desses recursos.
Congratulo-me por i~so com S._ Ex+ ...

O Sr. Heniique Sa"ntil!o- Permite V. Ex+ um aparte, antes de iniciar,
para que pudéssemos colocar alguns pingos em alguns ii?
O SR. JOSt LINS--=-o-ap-ane, ãiiú!S- (iüe eu-inicie, será impossível. -Mas
atendo a V. Ex~

O Sr. Henrique Santillo- É óbvio que V. Ex+ entendeu. Antes de V. Ex'adentrar no mérito de seu discurso. V. Ex~ começou dizendo que a Oposição,
através da minha palavra, acaba por reconhecer. nesse discurso, que estava
sendo injusta, o que não é verdade.
O SR. JOS~ UNS um pouco.

Não é bem a_~sim, no.bre Senador. Aguarde mais

O Sr. Henrique Santillo- Não é verdade. V. Ex+ sabe da posição do
PMDB, da Oposição, quanto a esses empréstlrrioS. V. Ex• sabe perfeitamente
que-a-o-pü"SiÇãó ·esu- cansâ-da de dizer iquí, desta tribuna, a V. Ex•s que considera esses empréstimos até nefastos, prejudiciais. O que eu disse, naquela oca·Sião, foi que em alguns casos especialíssimos- e citei dois, o caso dó Corpo
de Bombeiros do Rio de Janeiro e do Corpo de Bombeiros de Porto Alegreque em alguns casos especialíssimos, mesmo levando-se em conta que o correto seria que esses Estados tivessem condições de equipar os seus Corpos de
Bombeiros, porque- aTr~d3m_1axas própria"S, esp-eciais, para tanto; levandose em conta isso. estaríanlos dispostos a votar esses projetas. Então, V. Ex~
-não venha dizer que a Oposição reconheceu que é justa, porque, se há alguém
injUsto aqui, é a Bancada do PDS, que apóia este Go-verno que é injusto por si
só e por natureza.
O" SR. jQs€ L-INS -- S~.--Presid~~ie,--é impossí~el, diante disso, expor
qualquer idéia, analisar qualquer problema. A Oposição não admite discutir
nada.
o-sr:-~HimfTijlie Sã"ntillo ninguém vai íncofuódá-lo.

Bem, se V. Ex'- começar dizendo a verdade,

, O SR. J_OSJ: UNS::::.. Nli.o-concedínoYo aparte a V. Ex• Peço-lhe desculpas. Preciso de uma oportunidade para dizer o que penso.
Dizia, Sr. Presidente, que li o último diScurso do Senador Henrique Santillo, no qual S. Ex+ levantou a questão dos empréstimos. Nesse discurso vis-
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lumbrei uma possibilidade de que se pudesse analísar, sçja em pa_rte, seja totalmente, essa momentosa questão. S. Ex-!- porém, nega, peremptoriamente.
Alega que se referiU apenas a dois. Tira-me, de saída, toda u,_ esperança. ~into
profundamente que, no momento em que me aproximo, na hora em que buscamos nos entender, S. Ex~ reaja, com três ou quatro pedras na_màoJ antes
mesmo que cu diga _a que vim.
O Sr. Henrique Sdntillo- Permite-me V, Ex• um rapidíssimo aparte? Esteja certo- que o meu aparte será mais breve do que os de V. Ex•
O SR. JOS:t: LINS- Se V. Ex• quer discutir-com &lrila, conce~o-lhe o

aparte.

O Sr. Henrique Santillo- Essa questão de jogar pedras- não é problem-a
meu. V. Ex• me concede o_~parte?
O SR. JOSE UNS- Analiso com isenção de ânimo. Peço apenas reciprocidade.

O Sr. Henrique ·santillo -

Se V. Ex• me concede o aparte, o aparte é

meu.

O SR. JOSÊ LINS --C~bc a mim concedê-lo, nobre Senador.
O Sr. Henrique Santillo- Se V. Ex• me conceder p_ aparte, ele será meu.
O SR. JOSÊ LINS - V. Ex• o tem, pelo menos nesle instante.
O Sr. Henriqúe Santillo- Aí já serã problema seu;eu reconheço. Eu disse isso, porque V. Ex~ iniciou suas palavras dizendo que a Oposição havia reconhecido
O SR. JOSt LINS- Nada insinuei. Vislumbrei apenas. nobre
dor...
-- .
.

Sena~

.

O Sr. Henrique Santillo- Não, V. Ex'"~~

O SR. JOSÉ UNS- ... a idéia, a possibilidade, de um entendimento. V.

Ex• me _entende mal. ..
O Sr. Henrique Santillo- V.

Ex~ disse o seguihte:-"Eu vislumbrei a possibilidade de entendimento, porque, afinal, pela primeira vez, um parlamen-

tar ...

õ SR. jQSÉ LINS- Sim. Um parlamentar da Oposição falou em aprovar um empréstimo.~
O Sr. Henrique Santillo- •..-usou da tribuna para reconhecer que estava
sendo injusto. Isso não é v~rdª'de.
O SR. JOS~ LINS -Vislumbrei também esse reconhecimento ...
O Sr. Henrique Santi/lQ ~-Isso não é_ver~ade, V__.-~· s~?~ muito bem e
estou reparando o equívoco cometido por V. Ex•, porqUe é um direito que te-nho.
O Sr. Gi/van R.ocha - Exatamente, Senador Jos.é Lins .. ~~_rrt:J-ite-me V.
Ex• um aparte?
.
·
-

O SR. JOSt LINS- Peço a V. Ex• que meouça.
Sr. Presidente, não vale a pena conceder apartes, pelei nienOs- antes de entrar no corpo do discurso. A questão é de tempo.
O Sr. Gih·an Rocha - V. Ex• não foi feliz em sua manifestação.
O SR. JOSÊ UNS ~Isso foi bom Sr ..Presidente, porque este Plenãrio e
o País todo se conscientizoU de que a Oposição é--obstinadamente contrãria f!
aprovação desses _empréstimos. Não venha ela, depois, alegar que quem não
quer, quem não se esfor_ça por aprovã-los somos nós.
_
Fi"Ca definitivamente eSclarecida qual é a verdadeira posição da Oposição
a respeito dos empréstimos.
O Sr. Gilvan Rocha -

Sem aparte, V. Ex• tem direito a dizer tud.o.

O SR. JOSÊ LINS- Eu concederei o aparte a V. Ex• logo que me for
possível, não desejo ser impedido de falar.
O Sr. Gilvan Rocha- Mas V. Ex•jã àíiünciou que não perrnitirã. Portanto, nem vou pegar o microfone.

O SR. JOSÊ LINS- A decisão é de V. Ex•
Mas, Sr. Presidente, eu tinha vislumbradõ, lnas nOto a&-o-ra, que me enganei, redondamente; a Oposição não tem o menor interesse em analisar o
problema. O problema, porém, existe- existe e é grave. Mas ê preciso qtreeste País se conscientize a respeito de quem está a favor e de quem estâ contra
o povo.
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Eis alguns dos telegramas que acabo de rec~ber, o primeiro deles, do ilus_tre Governador Amaral de Souza, do Estado do Rio Grande do Sul, é do seguintc teor:
"Telegrama
Exrn<.> Sr. Senador
José Lins (PDS- Cearã)
Senado Federal
Brasília- DF
De Palegre RS NR 0463-220382-0930HS
GGAT 289/82- 22-3-82 ~Espero Vossência vg compreenda
sentido et Justiça vg mais este apelo Senado et aprove projetes resolução interesse Rio Grande d_o Sul yg tramitam nessa calenda e respeitada casa pt como ex-Vereador vg ex-Deputado Estadual vg exDeputado Federal por oito anos vg período que tive honra integrar
Congresso Nacional vg reitero meu apreço Poder Legislativo vg1nstituição sem a qual não pode existir democracia pt Mesmo tempo vg
também expresso convicção que nem Poder Legislativo vg Executivo ou Judiciário jamais vg poderão transformar-se em instrumento
perturbação 'tida político administrativa vg prejudicando povo pt
_Com t_oda lealdade esclareço vg_ atitude Senado não votando projetas Resolução já aprovados Assembléia Legislativa Estadual está
prejudicando povo gaúcho pt Estou enfrentando greve magistério
vg reclamando maiores salários vg pagamento diferença meses janeiro et fevereiro pt Enquanto enfrento esta paralisação vg Senado
ainda não votou projeto resolução n<.> 108/81 para que Governo Estado RGS possa emitir ORTEs valor 10 bilhões cruzeiros vg recursos necessários vg normalizar fluxo financeiro tesouro Estado pt Espero ser entendido pelo ilustre Senador pt Tenho certeza merecer
apreço nossos ilustres Senadores vg não sé trata de problema pessoal do Governador vg não sou Ca"nd-idato para posto eletivo estou
apenas procurando cumprir meu dever pt Certo compreensão Vossêncía apresento CDS-SDS José Augusto Amaral de Souza pt Go·
·
vernador EStado RS pt"
Fique o.Governador do Rio Grãnde do Sul cie_nt~ da posição que a Oposição assume com relação a esse pleito cujo objetivo é atender às necessidades
do povo gaúcho.
O segundo telex é do Prefeito Municipal de Rio Claro, São Paulo, Sr.
Dermeva! da Fonsec_~ Nevoeiro Júnior, e está_v_asado nos seguintes termos:
Excelentíssimo -Senhor
Dr. José Lins
DD. Senador de
Brasília
Ilustre Senador
Encarecemos a Vossa Excelência em sendo possível, a devida
interferência junto à seus ilustres pares, rfo sentido de aprovar o
Projeto de Resolução do Senado Federal que eleva o limite de endividamento da Prefeitura Municipal de Rio Claro, EstadO de São
Paulo.
Tendo o r_eferido Projeto sido aprovad_o -pelas ComiSsões Técnicas da m_ais alta Corte Legislativa da República, quer nos parecer
-que os méritos da apliC.ição -dos recursos, bem como a capacidade
de amortizá-los, jã devam ter sido avaliados.
Parece-nos portanto, ilustre Senador que, a não aprovação pelo
Senado de tais projetqs, é reta_rdar benefíc_ios a brasileiros, desconsiderar as Comissõ_es__T~cnJcas do SenªO.q_ que avaliaram os pedidos, e
ainda contribuir para ampliar ainda mais o desemprego.
Por todas estas razões encarecemos a Vossa Excelência, levar a
seus ilustres pares, da urgente necessidade em aprovar não apenas o
noss.o RP projeto de todos os Estados e Municípios que encontramse nessa Casa:
Temos a cettezã que Vossa Excelência saberá agir com a firrrieza própria dos brasileiros para solução deste angustiante problema.
Atendàsaffiente.
·Dermeval da Fonseca Nevoeiro Júnior
Prefeito Municipal de Rio Claro - SP."
Quero_ dizer a _S. E:x.•, daqui desta tribuna, que o seu apelo ao Senado não
encontra ressonância na Oposição. Só obstinação e mã vontade.
O terceiro telex, é do Prefeito Municipal de Urnuarama. Diz o Prefeito:
Senador José Lins
Senado Federal

Brasília- DF
Encontra-se em fase de apreciação por parte da Comissão, de
Enconornia desse Senado, um processo deste município encampail.-
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do pedido de empréstimo junto ao BNH- Banco Nacional da H a~
bitação, Projeto CURA, cujos recursos serão carreados em obras de
vital importância. A esta cidade, sabedores que Vossa Excelência
em um dos dignos membros da referida Comissão, a_ qual está hie~
rarquizado o referido processo, apelamos a Vossa Excelência em
nome de mais de 120.000 habitantes, o cOmparecimento de sua_dig~
na pessoa à reunião daquela Comissão no próximo dia 24, quartafeira, às 9:00 horas, para deliberação da referida matéria. Ã guisa de
esclarecimento, como reforço a presente postulação, informamos
Vossa Excelência que U muarama é uma das principais cidades do
Estado do Paranã cujo vertigin-oso crescimentO eni curto espaçO de
sua existência, faz com que ~fíníéiativa priv"áda caminhe disparadamente na frente em confronto as disponibilidades orçamentárias no_
Município, razão primordial e bãsica do pedido de empréstimo pautado, corporificando obras, principalmente, de combate a erosão,
que é o grande flagelo desta comunidade, cujo çomQat~- nã_o coniporta obras paliativas. Por força desse crescimento; Umuarama é cidade pólo de toda esta vasta e rica região, dentro do programa, inclusive, da SUDESUL, servindo de apoio Cm todos os estratos
sócio-econômicos ao sul de Mato Grosso e ao .vizinho PaJ.~,: o _P.ar_a~
guai. Portanto, este nosso -pedido essência em _todas _s_ua~ Hnha~ os
interesses não só~ deste Município, pela importâilcia que representamos perante as demais comunidades. Assim, Senhor Sen~_çior, coo-_
tamos com o elevado descortino públic_o de Vossa Ex~lênçia, <:!.U~
do a sua reconhecida sensibilidade, comparecendo à reunião daquela Comissão no próximo dia 24, cujo ap-oiâmento sei'â revertido_ em
proveito de uma população operosa que contribui para o engrandecimento de nossa pátria.
Cordiais Saudações, Umuarama em exercício."

Jorge Vieira, Prefeito Municipal de

Eis, Sr. Presidente, mais um apelo veemente de uma comunidade aflita,
para resolver os problemas do seu povo.
Estou certo, Sts. Senadores, de que todos precisam, urgentemente desses
recursos~ Eu mesmo tenho dito desta tribuna que, hoje por força do sistema
tributário, a União é rica, os Estados são pobres e que os pequenos Municípios viveril na mais dolorosa miséria.
A reforma tributária, não há dúvida, é uma necessidade, por ela tenho~
me interessado visando encontrar uma maneira de solucionar os graves
problemas da receita das comunidades. Mas, Sr. Presidente, é preciso con·si~derar melhor essa questão. As receitas dos Estados e Municípios provêm de
três origens. Essas origens são: 1'~' - os tributos diretamente arrecadados;
para muitos Estados e para quase todos os Municípios, hoje essa parcela é relativaJ!Iente pequena. Mas, afora os tributos diretos há a receita proveniente
dos fundo_s federais. Esses fundos constituem, atualmente, uma parcela importantíssima da renda. Refiro-:..me, ·por exemplo, ao Fundo de Participação
dos Estados, ao Fundo de Participação dos Municípios e ao Fundo Especial
cujos recursos provêm do Imposto de Renda e do IPI; refiro-me aos Fundos
Rodoviârios Estaduais e Municipais, cujª aplicação é, Obrigatoriamente, feita
no setor de estradas; refiro-me ao Fundo de Mineração, e a outros tantos fundos.
Mas, hã ainda, Sr. Presidente, uma terceira fonte de recursos que são
exatamente os empréstimos. Os empréstimos conStituem, atualmente, talvez,
a maior contribuição para a soluÇão dos problemas munidpãíS. Muitos não
se aperceberam de que a administração pública mudou. t. agora completamente diferente daquela que tínhamos há vínte anoS ãfiãS-. Hoje, o enfoque da
adminiStração é muito mais amplo-~ Exarriinemos nielhor esse assunto.
Até alguns anos atrás, os problemas de energia eram tratados exclusivamente a nível municipal. Cada município te-rl.ã que adquirir -o seu própriO
conjunto motor-gerador, teria que comprar o óleo ou a lenha_ de sua caldeira;
tinha que fazer a sua própria instalação para servir à unidade municipal e só,
e exclusivamente, àquela unidade municipal. E o que se fazía pará a sede do
Município, ter-se-ia que repetir em todos os distritos _desse município.
Ora, Sr. Presidente, hoje a solução é oUtra, corripletamente _diferente.
Não se resolve mais o problema da energia, nos municípios, atravéS a~e Uma
ação isOlada, específica de cada uma dessas comunidades.
Hoje, Paulo Afonso, só para dar um exemplo, gera energia e a leva a
todo o Nordeste brasileiro. Todas as cidades do Nordeste, sem exceção, e
muitos dos seus distritos tiveram o seu problema energ-ético resolvido exalamente, não por verbas coletadas na administiã.ção municipal,' ou na administração do distrito; tiveram o Seu problema dC: luz e de energia para a indústria
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ou para a agricultura resolvjdo por uma empresa que serve à Região e - por
que não dizer? --ao País, jã que-todo o sistema de fornecimento de energia
do-País está bojC interligado. É como -se fossCm as veíris e os -capilares de um
organismo._Não se admite mais a solução do problema energético, com instalações isoladas, de nível municipal. E com que recursos se faz isso, Sr. Presi~
dente? Com recursos de fun9os naciqo_a,l_e ~stadu;üs, co_m o apoio de grandes
unidades de geração que serVem a todas aS ·comuniçiades interíoranas.
Essa solução - mais ampla e definitiVa; tem-SidO muito mais efiCiente.
O que se fez depois da criação da ELETROBRÃS no campo da energia
elétrica é realmente, extraordináfio. Hoje nãQ há nenhuma cidade do Nordeste brasileiro que não tenha luz; que não disponha de energia 24 horas por dia,
para apoiar o seu desenvolvimento.
Esses fundos, esses recursos e perianto esseS empréstimos são essenciais
para a solução dos problemas _das comunidades.
E o qu~ çiizer, Sr,_ Pr~iden,~~. dos n;c_l.!r_s_os ~- cr~9i~o concedidos a Esta~
dos e munidpios Para soluciOnar· o próblem·a das comunicações? Qtiem, em
sã consciênCia, neste Pa_is, p_q9e negar que passamos daquela solução acanhada, pequena, isolada, pela qual cada município procurava eslabelecer suas
própdaS linhas telefônicas, pela qual cada um tentava solucionar, sozinho, o
seu problema interno esquecido ou incapaz de resolver a questão crucial da
interligação de sua sede com os outros milhares de municípios do País e do
Mvn_d_Q?_ Cl~ro~ já não é _tempo de Se darem sol Lições parciais e isoladas a uma
questão que exige soluções universais. Por isso o Governo Federal, em muito
boa hora, instituiu um esquema diferente, um sisteina que vai ao encontro do
município, mas paia irilerlíffá-lo cóni O resro do País e com o Mundo.
E aí estão, Srs. Senadores, milhares e milhares de cidades e até de distritos; jâ não hã, em A lagoas, pOr- exemplo, -para citar um-pequeno Estado, nenhum municípiO-que não esteja ligado- à rede de comunicações do País, e isso
j_?._há algum tef!l_.PO. ~-~~h~, I?ratiCa!!.lente, no Cearã,. um distrito que não disponha, pelo menos, de um monocanal;jã nã"o falo dos municípios, refiro-me,
inclusive, aos distritos. E com_ que, Sr. Presidente? Com recursos de programas especiais, que apóiam os Estados, e as prefeituras! A administração mudou, e não estainos-nO-tando isSo. EstamoS_ déscaraCte:rizando a ãnálise de um
problema que é fundamental, que é crucial para o sucesso da ação administrativa apegados que ficamos a uma obstrução do pior sentido político que é
a obstrução inconseqilente.
- Mas; Sr. Pies-rdente, não é somente qua-nto à energia e quanto às telecomunicações. TomemOs como:novo exemplo os sistemas de abastecimento de
água. Ãs vezes um município não dispõe de uma fonte de água. O manancial
é, por exemplo, um rio que serve a vários munkípios. A solução do problema
não pode ser, mais uma vez, local.
Lembro-me que, quando fui Secretãrio de Obras do Cearã, havia no.
Nordeste quase 40 instituiÇões-ligadas à questão do_ abastecimento d'água e
dos esgotos. E elas vinham, Sr. Presidente, cada uma delas mendigar aqui, no
Congresso Nacional, uma pequena verba para cada um daqueles municípios
onde atuavam. E essas verbas saía_m às migalhas, e os projetes rolavam anos e
anos nas prateleiras quando eram iniciados, ainda exigiam lustros, decênios,
para serem concluídos.
Quem poderia negar que o Governo, de uma vez por todas, passou a
borracha nessa pletora de _órgãos que, afinal de contas, não podiam, - não
por culpa deles - nunca, solucionar esses problemas, para instituir um modelo novo?
Estão aí os recursos do Fundo de Garantia, colocados no Banco Nacional da Habitação, serViil.do não só aos operários mas, também, ao povo, sob
a forma de empréstimos, para a construção de redes. de ãgua e esgoto em todos os municípios deste País. Agora mesmo foi inaugurada a rede de abastecimento do município de número dois miL No Nordeste tínhamos, em 1960,
apenas cerca de 100 cfãades-·corn.-precários serviços de ãgua. Hoje, mais de
1.500 ddades bebem água tratada e encanada.
ESses iecur.Sos- são, portanto, esSeridã.iS. Não estamos fazendo nenhum
favor, não estamos praticando nenhum descalabro em manter o fluxo desses
empréstimos.
--~ -E o que dizer, Sr. Presidente, da casa própria? Uma parcela desses mesmos recurso·s dQ Fundo de Garantia; ap6ia também, através de empréstimos,
um programa nacional, cujos efeitos atingem o País inteiro c É dinheiro dos
operários que vai ser a·pHcado num importantíssimo objetivo de caráter social, beneficiando, por outro lado, em grande parte, aos próprios operários.
Quantas casas se Cori'Struíram, neste País, nessêS último-s anos, com o
apoio desses recursos~ No entanto o Senado, há um ano e meio, Sr. Presidente_, fez estan~r o fluxo dessç~ empréstimos sob a alegação de que eles são inflacionários, oU de que os prefeitos são desonestos. Por onde anda a sinceri~
dade dessa Oposição, que-acusa, ao mesi:õo teinpo, o Governo de não presti~
giar· aS administrações muriicipa!S'?
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O Sr,_ Henrique Santillo - V. Ex• me permite, agora, um aparte?
O SR. JOS~ UNS - Çoncedo o aparte a V. Ex•
O Sr.-Henn'que Santillo- V. Ex• está analisando, a meu ver, do seu ponto de vista, corretamente, a constituição desses fundos todos que foram se fazendo no País para, inclusive, centralizar decisões- sabe bem .V. Ex•- nos
setores de energia elétrica, de telecomunicações e habitaciOTial. Agora, eu perguntaria a V. Ex•: o que tem a ver isso com todos esses empréstimos que estão
aí, em pauta, para aprovação aos estados e municípios? Não, esses empréstimos não tratam diss.o. V. Ex• sabe que, em alguns casos tratam-se de algumas
obras de infra-estrutura e para as quais não há qualquer fundo- águas pluviais, meio-fio, sarjeta, calçamento de ruas, e construção de estádios, também. Para os Estados, construção de algumas estradas, pavimentação de algumas rodovias, mas também outras obras que, também, são consideradas
supérfluas.
Estamos fazendo uma análise de processo por processo, de projeto de resolução por projeto de resolução, e já temos condições de analisá-los. Veja
bem V. Ex• que eu não estaria concordando com V. Ex• com a relação que se
pretende fazer entre esses empréstimos e todo esse processo que V. Ex• acaba
de descrever, contra os quais, veja bem V, Ex•, eu não teria nada_, pelo contrário, teria apenas de elogiar, a· ressaltar, a louvar, não fora isso fudo en"q_ua~
drado num contexto nacional que criou uma centralização excessiva nas
mãos do Goy_erno da União, quanto, até mesmo, à ap1icação desses recursos
todos, desses fundos, extremamente grandes. Mas não é o caso. Não estaríamos aqui, neste momento, penso eu, para discutir isso, porque V. Ex• está levantando o problema desses empréstimos aos municípios e aos estados. Esses
empréstimos que aí se encontram não se relacionam com esses problemas.
Não se relacionam com a energia elétrica aos muni_çípios;_ não se relacionam
com obras de saneamento, diria melhor, não de saneamento como um todo,
mas, pelo menos, com água potável e esgoto sanitário pára· os municípios;
não se relacionam com o problema da habitação, que tem uma outra política
e sobre a qual o município não interfere. Então, a questãO" não é esta. Há, aí,
uma porção de empréstimos p-ara estradas vidnais, para pavimentação de rodovias, para construção de estádios ou para reparação de estádios de futebol.
Há empréstimos pafá construçãO de escolas municipais. Já estive estudando
vários desses processos em que se incluem construção de esçolas municipais.
Estou aqui para dizer isso a V. Ex~ Porque isso mesmo- veja bem V. Ex'é que estaríamos dispostos- como disse a V. Ex•- a verificar caso por caso,
incluindo, obviamente, sobretudo os empréstimos internos às pequenas e médias prefeituras deste País. Então, V. Ex• esteja certo de que quando a Oposição tomou a iniciativa de ocupar a tribuna para dizer que estava disposta a
analisar caso por caso, e entrar num acordo com o PDS para que esses casos
pudessem ser aprovados, ela o estava fazendo conscientemente, não vislumbrando qualquer proveito eleitoral- não é o-caso. Não temos nenhuma
intenção nisso, pelo contrário, se a intenção fosse essa estaríamos aprovando,
às enxurradas, todas as solicitações nesse sentido.

O SR. JOS~ UNS- Agradeço a intervenção de V. Ex• Mas, nobre Senador, não sei se V. Ex_• se recorda do que disse no seu primeiro âpãrte, quando do início do meu discurso.
O Sr. Henrique San til/o- Permite V. Ex• um aparte, só para esclarecer?
O SR.. JOSÉ UNS- Não quero, no caso, abrir contenda. Imagino que
V. Ex~ teria uma certa boa-vontade para analisar caso por caso.

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex:~ não me permitiu concluir o aparte naquela ocasião.
O SR. JOS!'! UNS- Desculpe, pensei que V. Ex• o houvesse concluído.
O Sr. Henrique Santillo - Não. Apenas quis faier ver que V. Ex• não estava sendo justo quando afirmou, no início de suas palavras, que a Oposição
veio de público, aqui desta Casa, para reconhecer que estava sendo. injusta.
Não é esse o_caso.

O SR. JOS~ UNS -Não. Eu não quis dizer isso.
O
O
O
O

Sr. Henrique Santi/lo - Disse, Ex•
SR. JOSÉ UNS - Questão de interpretação ...
Sr. Henrique Santi!lo- V, Ex• disse que achava decididamente ...
SR. JOS~ UNS - Não 9 d.,s_ejei. V. Ex• me permite explicar?

O Sr. Henrique Santillo- Bom. S. V. Ex• não o disse, como está afirmando agora, tudo bem. Não hã problema. A grande questão é eSta quejã foi
colocada por mim, em nome do PMDB, nesta tribuna; estamos dispostos a
analisar caso por caso.

O SR. JOSÉ UNS- Muito bem! V. Ex," se posiciona e não o faz de
modo diferente do que eu imaginei. Pessoalmente, vislumbrei naquelas suas
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palavras uma possibilidade- uma_ possibilidadse, não um compromisso- e
por isso ê que estranhei que V. Ex• me Contestasse com tanta veemência,
quando a minha intenção era outra, era até de uma aproximação no sentido
de buscar uma posição comum.
Mas quero chamar -a atenção para um ponto essenCial. Tenho a impressão de que V. Ex.' não se apercebe de que esses empréstimos ora negados são,
na sua grande maioria, exatamente para esses programas a que estou me referindo. Os empréstiirios do BNH são destinados à água, a esgoto, a saneamento, a desenvolvimento urbano, como é o caso do Projeto CURA, que se dirige
para as áreas e populações periféricas, as mais pobres ·das cidades, e assim por
diante.

O Sr. Henrique Santiillo- Sei. Mas não são diretarnente aplicados nos
casos antes indicados por V. Ex~
O SR. JOSÉ LINS- Desculpa-me V. Ex', mas são exatamente ali aplicados.
O Sr. Henrique Santillo --Nem em rede de energia elétrica, nem em rede
de água potável, e nem em telecomunicações.

O SR. JOSÉ UNS - Senador Henrique Santillo, todos esses program<.Is: aléfn do Ohjetívo pfincipal- casa, esgoto, saneamento etc.- envolvem
tarnbi!m as instalações complementares referentes, por exemplo, à energia,
saúde, educação etc. Além disso _há uma diversidade mui_to grande de empréstimo~ niio vou repetir os campos abrangidos pelos recursos do BNH. V. Ex•
os conheL:e. Os empréstimos do FAS se aplicam, por sua vez, em outra gama
de objctivos. Os empréstimos do BID, do Banco Mundial e do BNDE abran~
g_cm de tudo, até mesmo cstradus, energia e comunicações. A própria educa!,;UO, t5o rec-_l_umadi.t pclu Oposição depende substancialmente desses empréstimos.
O Sr. HenriquC' Santillo- V. Ex• me permitiria mais uma vez, um apar-

te?

O SR. JOSÉ UNS- C.oncedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Henrique Santillo- Rápido, breve. V. Ex•vai ter bastante tempo,
é bom que u gente discuta. Tenho a impressão que aí é que·está a grande questão. V. Ex~ disse que aí é que está a solução desse problema. Nós achamos
que não. Nós achumos o contrário. Achamos que esses empréstímos, às enxurrudLts como estilo sendo feitos, est5o sendO realizados, e corno antes, no
passado, eram <.Iutorizados pdo Senado, e ao contrário de resolver o problema, estão apenas procrastinando a solução do problema, protelando a soluçãO do problema que é muito sério. V. Ex~ está fazendo um discurso muito
bem arrumado que merece louvor. Mas V. Ex• está dando a impressão de que
os municípios estão muito bem, o que não é verdade.~.
O SR. JOSÉ UNS -

Ao c.ontr.ãrio, nobre Senador ...

O Sr. Henrique Santillo- ... os municíPiOs, as comunidades municipais,
porque V. Ex~ diz que cm todos os municíPios têm isso, em todos os municípios têm a(fuilO ...
Q SR.JOSÉ LINS- O que eles têm é falta disso, é falta daquilo, nobre
Senador, problemas para os quais V. Ex~s estão negando dinheiro.

O Sr. Henrique Santillo- Não tem nada a ver. Eu discordo de V. Ex' ...

O SR. JOSÉ LINS - C.omo não tem nada a ver?
O Sr. Henrique Santillo- Não tem nada a ver com telecomunicações,
não tem nada a ver com rede de energia elétrica ...
"O SR. JOS~ LINS -V. Ex• tem o direít.o de ser obstinado.
O Sr. H~·nrique Santillo- ... não tem nada a ver com água e esgoto, que
também não necessita de_ autorização desta_ Casa para que o Estado, através
do fundo próprio, tn.ln~tírJ. recursos às empresas estaduais que são de economia mista, sabe muito bem V. Ex~ O caso porém é este, veja bem: O SANEAGO, em Gàiás, que é uma empresa de economia mista, assina·seus contratos
de empréstimos c-om o BNH, sem que seja necessária a autorização destaCasa. Sabe muito bem V. Ex•
O SR. JOSÉ UNS- Como assim? V. Ex' pode repetir? Eu não entendi.
O Sr. Henrique Santillo --0 SANEAGO, que é uma eni.presa de economia mista, -do meu Estado, que trata do problema de água e esgoto, promove
seus _contrato_s de financtamentos com o BNH, sem nec.essitar da autorização
do Senado para fazer.
O SR. Josr: UNS- Não é assim, nobre Senador ...
O Sr. Henrique Salltillo..:.. Agora, o-FAS, sim; o Projeto CURA, sim; o
F AS também âa Caixa Económica. Concordo com V. Exf. Eu vou concluir o
meu aparte c quero dizer a V. Ex• que ao cOntráriO de resolver o problema, na
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verd;.1de is..'io, nos úllimos lO anos sobretudo, levou os municípios brasileirOs a
um cmpobrcdmento terrível, porque ao mesmo tempo em que eles têm de entrar nessa roda dva, n..:ssa ciranda do endividamenJo, _endbúd:.uneo.to esse
que obrigatoriamente tt:ri.io de pagar c estão tentando fazê-lo com_os_recursos
da comunidad.:, estão ~wmentando ~sas d_ívida~. o serviÇo dessas dívidas e,
ao mesmo tempo. arrefet:endo 1) [mimo e desmobilizando-se para uma luta
qu_e deveria ser a corretu, a dt! uma reforma tributária e fiscal que lhes dess.e
condi~ões de ;,~.h.:nder 1.1 essas necessidades, sem precisar de maiores recursos
como este a que V. E.x~ se refere. Eu não estou me referindo ao planejamento
glob;JJ de..<>ses grandes serviços. Eu concordo com isso, é óbviO. Eu fuí Prefeito
de uma cidade. e não foi hú m;,~.is de vinte anos não, Ex•, fui prefeito de uma
cidade agora, hú b~m p~1uco tempo, e portanto conheço bem_os problemas da
admini~t~ração municipal. Agora, esteja certo V. Ex•, não estou contra isto. É
ób\'io que tem dt: haver um plancjamento geral para o problema da energia
elétrica, tem de h;.tvcr um planejamento gc·ral e de execução para o problema
de úgua e esgoto. par~1 tdet:omunicaçõcs etc. Não sou C?ntru isto. Sou contra
o arrefel:imento d~1 luta dos municípios por uma reforma tributária qu·e lhes
desse c-ondil..;õcs de :.Ltcndcr às suas necessidades sem precisar de entrar nessa
ciranda terrível du endividamento.
O SR. JOSE: UNS- Responderei a V. Ex• por partes. Em primeiro lugar, quero ddxar muitó daro que, quando V. Ex~ diz ~ue esses empréstimos
nada têm a ver com a questão que estamos levantando, V. Ex' nã_o tem a menor razão. Tim muito a ver, e têm ·a ver dirctamente.
O Sr. Hcnriqut' Santillo -

Alguns nada têm a ver nem indiretamente.

O SR. JOSÉ LINS- Em segundo lugar, diz V. Ex~- que essas soluções
não rcsolvt.:m. Bom, se essas soluções não resolvem, isto é, se a aplicação d_e
recursos. com objetivos específicumcnte dirigidoS, Ilão _resolve o-probl_erna, é
porque nad<.-1 mais o resolverá!
.
O Sr. Henrique San til/o- É porque esses empréstimosjâ foram feitos às
carradas c nada resolveram.

O SR. JOSÉ UNS- Dizer que esses einpréstiffioS- eStão tornando os
municípios endividados, é outra coisa que não tem sentfdo. 1:. claro que todo
empréstimo aumenta momentaneamente, a dívida. Mas V. Ex~. como legislador, como polftit:o, como homem que procura entender com mais profundi~
dadc a natureza das questões hú de saber que este não é nem o objetívo e nem
o efeito essencial e permanente dos empréstimo~. Sua grande conseqüência ê
bem outra. Aiiás, nem todos esses empréstimoS têm como reSponsáveis imediatos os cofres púhlit:os. Vários deles afetam diretamcnte; os usuãrios_de ser_viços. Por exemplo, quando se faz água, quando se estabelece um programa
de água cm uma cidnde qualquer, todo o resgate do empréstimo é baseado na
receita direta da empresa concessionária do serviço.

O Sr. Ht•nrique Santillo - Não é para isso, Ex•
O SR. JOSE: UNS - V. Ex_' me permita. Sou homem afeito a análises
dessas questões e muitús Vezes lidei com esses programas. Conheço em pro~
fundidadc esses prohlcmas, desde os tempos em que fui SecretáriO de_Estado
por três vezes ...
O Sr. Henrique Santil!o- V. Ex• sabe que as obras de saneamento não
são cobradas às comunidades.
O SR. JOSÉ UNS- Há pouco tempo um projeto interessarite-passou
pela Comissão de Economia. Se não me engano o nobre Senador Luiz CaValcante discutiu a sugestão nele proposta, da inclusão dos custos de urbani~
zaçào no preço da casa própria, construída com emprêstimos do BNH. Alguns Senadores achavam que os governos estaduais deviam arcar diretamente
com aqueles custos. Outros discordavam disto. Opinavam que, devido a carência de recursos, ao invés de as populações desses conjuntos esrerarem pela
coleta dos impostos para dTspor dos benefícios da urbanização, seria preferível que incluíssemos esses custos no próprio cust_o __da habitação.
Essas questões, nobre Senador, têm de ser analisadas com profundidade
e é -este o meu objetivo.
Não sou cnndidato a nada, poderia até sê-lo, mas não sou, não tenho
portanto, interesse eleitoreiro, áirfda que legítimo.

O Sr. A-tauro Bmel·id('S -

Permite V. Ex• um aparte?_

O SR. JOSI" LINS- Com prazer, concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Mauro Beneddes- V. Ex• faz muito bem cm não pleitear nenhuma posição no Ceará, soOretudo a de Governador, pÕrque da forma como foi
procedido aquele acordo, como conheço V. Ex~. sei que V. Ex• o repeliria,
com a altivez e a dignidade que lhe são proverbiais.
O SR. JOSÉ UNS- Não sei se V. Ex• pretendeu fazer-me um elogio; o
que sei é que V. Ex• encaixou bem, a sua crítica.
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O Sr. fle11rh;ue Samillo - Pl.!rmitc V. Ex• um aparte?
O SR. JOSÉ LINS- O"ço V. Ex•
O Sf. Hei1riqui Salit7llá- Vou apeTülS dlzér--ãV.-Ex• que. não com essa
rcs.posta uo Senador Mauro Benevides, mas anteriormente, V. Ex~ acabou
por concordar comigo ..
O SR. JOSÉ UNS - Is:...o não é um mal para mim, nobre Senador.
poder concnrdar _com V. Ex•,_ sempre que pos~ível.

Honra~ me

O Sr. Henrique Sam ii/v--. . quando disse que o eminente Senador Luiz
Cavakantc. numa d~1s _Cumissões desta Casa. com toda a sua preocur<lção
com os pwblcnws hrasilciros. com os problemas das c..omunidades municipais. dist:utiu ~ssa qucstão de se tentar incJuir no custo das habitações aos
u~úúrios o serviço de _urb-:.mízução. Ê stnul__de qUe não é incluído, e é verdade.
O Estado não recebe nem o município recebe ...
O SR. JOSE UNS- V. Ex~ se engana. Os governos estaduais acabam
por contrair outros empré.-;timos, nu mesma hora, para esse fim.

O Sr. Henrique Santi!lo- ... -sobretudo os municípios que urbaniwm est:ls áreas -não têfil.~omt} rccCb~-r-lsSO.dOSUsuáríÜs~-a 11110 ser através de taxas e
impostos que. realmente. não c-ondizem com os custos das obras realizadas.
Então V. Ex~ acaba de i•.'onduir comigo que, na verdade, esses empréstimos se
t\:fcrem ~obrctudo a c-on::.truçi:io de obras de urbanização, de algumas obras
de infw·e.strutura que n~to s~o cobradas ao"S usuários, mas também de obras
supérnuas. Eu estou catalogando-as c as trarei a V. Ex~. são também de muita
L"Ois:.t supérnua. Tem escola:;, hospitais, postos de saúde, estradas vicinais,
obr~ts dc_infra-estrutura que não são coQr_acJas aos US!lários c, port~mto, um
llíOti\'O a mais no cni.Iivídamento excc..'isivo dos municífllos através de emprésti~-9~__ 0::.-J)lunldf>ios, ú -nit!u vCr. i._Crbnl~de tef COndi~ões de participar deste
bolo fiscaltribLJtúrio suficientemente para atender a essas necessidades sem se
endividar, pois o cndividam!.!nto tambf:m onera as comunidades, porque é
àfra ..'ês-'da :t:obrança de taxas t.: iJ~tposfoS que a comunidade municipal acaburâ pagando os custos deste finandamcnfo.

-o·SR: JOSE UNS -Agradeço o aparte de V. Ex•
As desculp~1s que ~~ Oposiçi'ío tem dado para obstruir a votação _desses
empréstimos são as mais variadas. Eu citaria aqui apenas algumas das mais
repetidas: a de que é melhor_ fazer uma reforma tributária. Este é um argumento que está sempre à frente dos demais. Não daremos agora, diz a Oposição. os recursos que eles querem, embora estejam aqui disponíveis, porqUe
queremOs esperant reforma tributúria. Não queremos dar. Queremos dar oUtros, este n_ão. Agora não!
Outro argumento surrado é o da inflação: os empréstimos são inflacio~
núrios! Não se diz que ess_cs_empréstimos representam beneficio~. Que eles representam, por exemplo, obras, t:omo diz o nobre Senador Henrique Sí.lntillo,
muitas vezes, obras de urbanizqção,_mas sempre obras em beneficio da comunidude: não se diz que criam empregos; mas diz-se que as medidas contra a infl_a_o,;àQ que o Governo ado_ta,__ não servem, p_orque prejudicam a criaçãO de empr_çgqs. -~ UD_l cfff!l.tº- v_ki_o~~_Q9___f!_!lª_l_ não_ s-ª---bem sair.
O tcrct!iro argumento que a Oposição sempre usa, é esse, o do endivida~
mcnto, como se o endividamento fosse um mal em si. Não se diz que esses
emPréstimos <.tntcdpam·o desCnvolviriu!ntO; a melhoria do nível de vida e do
nível de rc_nd;,t q~e, por sua vez, ajuda a pagar mais imp-ostos.
São esses argumentos todos, nobre Senador, já passados e repassados. E
não hú fundamentos neles.
Finalmente, o último tipo de desculpa é esse: falta objetividade dos empréstimos. A Oposição quer, então. que o prefeito ou o governador faça o que
ela deseja - não o que vem proposto pelo prefeito ou pelo Governador.
Nunca aceita o plano de aplicaç-ão como este é. indkado pelo administrador.
Passau criticar a Prefeitura QU o Estado que, aO invés de fazer uma escola, deveria fazer um hospital: ou ao invés de um hospital, deveria fazei- uma estra~
da: ou ainda, ao invés de_ uma estraáa, áevc!ria fazer uma escola ou um hospital. Outras vezes o argumento é outro; a h! o dinheiro nào é brasileiro, é estrageiro: este País já deve demais, dizem eles,
Estes são os argumentos da Oposição diariamente repetidos uma vez,
du~ls_~-frês, dez. Como resUltado, o prejuízo que isso está causando aos Estados e aos municípíos é tremendo.
Não estão, em conseqüência, parafisados apenas os grandes programas
das udministra_ç_õcs__munidpal e estadual, referentes à energia, telecomunícaçijo, á_gua, esgoto. e habitação. Também a _construção de estradas, nobre
Senador. E quem negará que as estradas são essenciais à circulação das riquezas_~ Quando a produção fica ilhada, sem vias de escoamento ou à margem
das estradas de-terra õn-de-·mnhUres de caminhõeS estacíonãm à espera de ajuda pura desempedir o tráfego, todos se voltam contra o Governo. Quando,
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porém. descj~lm-se construir ou melhorar as rodovias alegam, por mera intrunsigência, que o dinheiro Vai ser inal aplicado, que o empi-êsthrio endivida,
que ao invés de estradas, dt!vt:riam fazer outras coisa qualquer. Mas há casos
ainda mais tristes, Sr. Presidente. Por exemplo quando se trata de empréstimos do FAS, da Caixa Ec(..mômiCa~âeSTinados à eôucação, à saúde, a pequenas e:.colinhas do interior. Ainda aí a Oposição não contemporiza; não percebeque nega o que há de mais sentido e esperado por essas comunidades interioranus. Onde está cntUo a sua sensibilidade política? Será que não deveríamos, que não teríamos a obrigação jogar atê a nossa eleição para garantiresses benefícios'? Quando falo assim, dizem que estou fazendo demagogia. A demagogiu pOrém. não é a minha iritençãõ. DefendO apenas os interesses do povo. P:.~ra demonstrá-lo passarei a ler aqui, os apelos que recebo, de toda a parte. para conhedmento desta Casa.
Vou termin:.~r Sr. Presidente, chamando a atenção da Oposição para um
outro aspecto inaceitúvel de suas desculpas, a que já antes me referi. TOda v_ez
que anafisa eSses Cmfpi'ésfírrios: "a 'Si.ia" tendência Criticãr CQ -piãno 'de aplicação, a origem e ã sua naturew. MaS hã uma outra objeÇ3o, aindll maís
comprometedor:.~: alegam que não se deve, sobretudo num ano eleitoral, conceder recursos aos prefeitos, porque irão aplicá-los-contra os seus adversárioS
polítícos: porque iá:io desviá-los, como puderem, para as eleições de seus candidatos.
Sr. Presidente, nada mais injusto do_ que um- prejulgamento faccioso· generalizado.
Para quem crê nn democracia e na liberdade responsável- isso é-um absurdo. É uma aberrw.;ào. Acusar de corruptos, por antecipação, a todOs esses
prefeitos é uma injustiça- inOminável. Onde está o sentimento democrático
desses Senhores'? Temos ou não temos que confiar nesses administradores até
que eles provem que s:lo desonestos? Julgá-los, por antecipação malversadorcs de recursos públicos, é descrer do próprio homem, portanto, acusar-se a si
mesmo.

e

e

O Sr. Henrique Santillo - Antes de V. Ex' ·c-ónclliir,- eu -goStã.i--ia de ter
mais um aparte, jú peâíndO, antecipaChúTI.etüe, as devidas deSculpas.

O SR. JOSÊ UNS -

Concedo o aparte a V. Ex• com todo prazer.

O Sr. Henriqu(! Santillo- t que V. Ex~. mais uma vez, está sendo injus-to. V.Ex~ está catalogando uma série de razões que a Oposíção teríU reVantado contra os empréstimos, e coloca, entre elas, a de que, generalizadamente, a
Opo:;içào acusa os prefehos e os governadores- de corruptos.

O SR. JOSÉ UNS- Alguns têm dito isso pela Oposição. Ê uma das
alegações que tenho ouvido contra os empréstimos.
O Sr. Henrique Santillo- Isso não é

verdade~_Não

corresponde à verda-

de.

O SR. JOSIO UNS -

Ê verdade, posso prová-lo a V. Ex•.

O Sr. H~·nrüttW Santi!lo- V. Ex~ sabe que isso não corresponde à verda-

de.
O SR. JOSÉ UNS -

Não corresponde à verdade, mas alegam!

O Sr. Henrique Santillo- Não! V. Ex~ teria que verificar isso, pOrQue as
a.lep:.~çàcs que foram feitas d:.~ tribuna d() Senado a_té o momento ,pela OpoSJçao, foram alegações específicas. Já ouvi acusações da Oposição aqui contra
:.~lguns governadores, mas especificamente. 0-goveátadOr do estado X ou Y.
GeneralizadamC-nte nunca ninguém fez essa acusação.

O SR. JOSÊ UNS -Se digo isso nobre Senador Santillo, é porque já
ouvi de membros d:.~ Oposição- inclusive nas COmissões' -_-acusações dessa
n.atureza. Niío generalizo quanto aos Senadores oposiCibn'istas. Eu estou aqui
simplesmente constatando fatos.
O Sr. Henrique San ti/lo- Quero deixar bem claro u V. Ex~ e a esta Casa
que esse não ê o pensamento da Uderança do PMDB.

O SR. JOSÊ UNS- No entanto, V. Ex• não pode responder por cada
um.
O Sr. Henrique Santil/0 PMDB.

O SR. JOSÊ UNS -

Eu posso responder pela Liderança do

Reconheço c agradeço a V. Ex•

O Sr. Henrique Santillo - Este não é o pensiirllento da Bancada do
PMDB. não é o pensamento da Liderança do PMDB. Há acuações de corrupção contra alguns Governadores? Há. Existem. Mas sUO especificadas:
Sempre foram especificadas.
O SR. JOSt UNS- Aliás, nesse caso, sempre por atos passados.

O Sr. Henrique Santillo- E já houve acUSaçãO diCOrrup~õeSColltra alguns prefeitos'? Sim. Já houve, mas foram bastante definídas, bastante ideil'ii-

fkadas. Dt: moJo geral, não. Generalizadamente, nunca. Agora, V. Ex• aca-:_
ba de dur tai1-1bt!m- deseulpe-me Ex~. -maS sou obrigadõ u dizer- V. Ex~. ao
dit.er que a Opnsi~Fio cstCl permitindo fa.t:er isso, que a Oposição estú permitindo f<.11:cr aquilo.- pelo amor de Deus!- V. Ex• está dando uma demonstnu.,:ào de fra4uez;;1 ..
O SR_ JOSÊ UNS- Ê mera suposiç-ão de V. Ex•

O Sr. Hmriqut! Samil!o- V. Ex~ está dan_do uma demonstração de fraqueza enorme, em nome da sua Banc<.Ida que é m<.Ijoritáríã nesta Casa. Ora, a
Oposi(,:àO km tido o mérito_ que, a meu ver, a respeito disso, não se lhe pode
tirar, que é o de ter levanta_do o problema e ter feito com que cada projeto de
resoluç:J.o referente a empréstimos seja hoje melhor estudado pelo Senado. V.
Ex~ sabe disso. Antes, esses projetos er~~- ~od~s_ ~proyados- eu diria- autom<ltic<.tmcnte. Hoje, jú nUo s5o mais- e nem S-e-ião.-- O SR. JOSE UNS- Há quase dois anos não
.
. .

wnn~~

_Q

são. É verdade! .,V. Ex~
.. .

O Sr. Henrique Santillo- E não o serão, esteja certo V. Ex~ A Oposição,
volto a qizer, e.st[t dispostu a analisar, caso por C<.lSO, projeto por projeto, porque aí sim, se V. Ex~ provar. demonstrar à Oposição que o projeto "X" tem a
sua n:kvúm:ia, tem sua importância, estou certo, a Oposição estará-colaborando com o PDS, que é maioria ne-Sta Cilsa e, portanto, aprovando.
O SR. JOSÉ UNS- Senador Henrique Santillo, V. Ex' acabou de f:.~zer
uma dt:-cTara(,:~O que quero rCgistrar. A de que- a Maioria não aproVará os projetos. E não aprovarú por quê? Porque mesmo -pondo aqui o número necessúrio de Scn•tdorcs pilra aprová-los, não chegaremos jamais a votá-los, e V.
Ex~ sabe disso. Isso desmoraliza uma outra alegativa da Oposição que não
tem o menor fundamento: :.1 d(.! que b:.~staria a presença d-a Maioria para aprovar esses projetes. Infelizmente não é assim. O regimento interno atual não
nos permite. Cad:.L um dos 30 Senadores da Oposição pode discutir cada projeto por 30 minutos. Tem, depois 10 minutos para encaminhar a votação. Só
com isso lú se vão J .200 minutus, ou-seja 2011oras, fora as questões de ordem,
maliciosamente levantadas, pam consumir as 24 horas do dia, impedindo a
vota~ão das matérias.
O Sr. J-ienrlqu(!Sami/lo- V. Ex•-está exagerandõ. Não é t:.~nto. Não são
os 30 Senadores tl discutir e a encaminhar a votação. Chegamos, no máxiino,
a 15 Senadores.
O SR. JOSt: UNS- Permite-me V. Ex~ corltínuar. Isso já foi demonstrado aqui. Mas o pior nUo é isso. O pior é que, interrompida a sessão pela
exaustão do tempo, no dia seguinte iniciada outra sessão, tudo recomeçará de
novo, porque jú não se conta o tempo perdido, mas sofridas horas de sessão
<.mt~rior. Ora. se este Regimento não permite que a vontade da Maioria seja
consignada nu vota(,:ào. este Regimento tem que ser mudado. Ele não é um
instrumento de democracia.
Niio passa de uma arma de_ ditadura à disposição de urna minoria encastclad<.t_

O Sr. Henrique San til/o- V. Ex• esteja certo de uma coisa: existe aí uma
comissão, inclusive; com membros oposicionistas e' do Partido de V. Ex~. analisarido este projeto.
O SR. JOSl:: LINS -

Desconheço a _existência dessa comissão.

O_Sr, Henrique S.antillo --0 Líder dr;:_ V. Exi entrou e_m cantata com o
Líder da Bancada oposicioniSta e estabeleceram iSso. A Oposição jã indicou
eiS seus membros. Não sei se o Partido de V. Ex• fez o mesmo.

O SR. JOS.Ê UNS - Não tive conhecimento dessa decisão.
O Sr. Henrique Santillo- Agora, existíndo eSsa ConiissãO para analisar,
iridusive a sugestão de V. Ex•, se a Oposição concordar com ela esteja certo
V. Ex•, ela virá aqui para aprovar.)Vfa_S, há-riiuit9s porlfOs- como sabe V.
Ex~-- há muitos pontOs Com os quais a Oposição não concordãrã.

O SR. JOS!ô UNS.- Isso sei eu. É esse o papel da Oposição. O que condeno é a radicalização. Dois anos de prejuízos para a administração pública,
enquanto o Senado não vota um só empréstimo. Aí está a pauta! Desde que
abrimos os trabalhos desta sessão legislatíva, não votamos um só projeto, nas
sessões ordinárias.
Sr. Presidente, vou terminar._Não abusarei_ demais da paciência de V.
Ex~ Vislumbrei,_no _discurso de V_, fu.! Senador Henrique Santillo, a possibilidade de um _diãlogo em torno desse momentos9 problema. Vejo porém que
não há esperança. Não poderemos jamais aceitar impos!ções da Oposição.
Aceitaremos, porém, o diãlogo aberto, amplo e democrático.
O Sr- Henrique Santillo -

Sim. Eu não -

veja bem ...

OS~. JOSÉ UNS- N~o_se trata de aprovar 2 ~préstimos escolhidos.

O problema não é de interesse particular; é de intereSse geral.
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O Sr. Henrique Santillo --V. Ex'" não tem nem razão de voltar a isso.
Acabei de dizer, com todas as letras, que não se trata apenas de dois, mas de
-projeto a projeto.

O SR. JOSÉ UNS - Espero, Sr. Presidente, se houver realmente boa
vontade da Oposição, ...
O Sr. Henrique Santil/o - E são 236.
O SR JOSÉ UNS- ... -que essa questão seja analisada imediatamente,
porque, a partir do dia IS de maio; nenhum governo poderá assinar qualquer
contrato de empréstimo a não ser 3 meses depois das eleições de outubro.
Nem contratarão empréstimos, nem farão nomeaÇões e nem demissões.
O Sr. Henrique Santillo- V. Exf. me permite, rapidamente?
O SR. JOSÉ UNS - Com prazer.
O Sr. Henrique Santillo- Sim. Porque V. Exf., mais uma vez, não teria
razão para afirmar isso. No final da semana passada, eu mesmo me dirigi a V.
Ex' para lhe dizer que a Bancada da Oposição se reuniríã amanhã, às IS horas e 30 inliiutos, para decidir essa questão. E V. Ex• está sabendo disso.
O SR. JOSÉ UNS- E é por isso que falo hoje, que adianto a V. Ex• a
minha opinião. Julgo oportuno chamar a atenção de todos, quanto a essa
questão fundamental. Não defendo a aprovação-Indiscriminada de empréstimos. Mas espero um esforço consciente em benefício dessas populações que
aí estão, perplexas, a esperar por nós. Testemunho disso são os inúmeros telegramas que nos chegam de todos os recantos _do País. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
ATO DO PRESIDENTE N• 14, DE 1982
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 52, item 38 do Regimento Interno e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n"' 2, de 4 de abril de 1973, resolve declarar aposentado, compulsoriamente, a
partir de 14 de abril de 1982, Victor Coelho Pessoa, Assistente de Plenário,
Classe Especial, Referência NM-30, do Quadro Permanente do Senado_ Federal, com base nos artigos 101, inciso If e 102, inciso II da Constituição daRepública Federativa do Brasil, combinados com· os artigos 403, inciso I,§ 111,
406 e 392, § 49 da Resolução SF no 58, de 1972, com proventos proporcionais
ao tempo de serviço e -a gratíficação adicional a que tem direito, nO-s terinos
do artigo 30 da Lei no 5.903, de 1973 e o artigo IOda Lei no_4.345,côe 1964.
Senado Federal, 19 de abril de 1982. -Jarbas Passarinho, Presidente do
Senado Federal.
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
Ata da 39• Reunião do Conselho de Supervisão do PRODASEN
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de ~il no_v~entos e o_i_tenta e dois, às 14:30 horas, na sala de reuniões da Comissão de Administração
do Senado Federal, reúne-se o Conselho de Supervisão do PRODASEN, s_ob
a Presidência do Dr. Aiman Guerra Nogueira da Gama, Diretor-Geral do Senado Federal e Vice-Presidente do Conselho. Presentes os Conselheiros_ Dr.
Pedro Cavalcanti O' Albuquerque Netto, Dr. Nerione Nunes Cardos_o, Dr.
Luiz Carlos Lemos de Abreu e Rui Oscar O_ias Janiques. Abrindo os trabalhos o Senhor Presidente pergunta aos presentes sobre a necessidade de ser
feita a leitura da ata da reunião anterior, tendo em vista que a mesma foi distribuída com antecedência. Os Senhores Conselheiros díspensam a leitui:a da
mesma que é colocada em votação e aprovada por todos os presentes. Passase, em seguida, ao segundo item da pauta, Processo n9 PD0739f81-2, referente à situação funcional do Senhor Eduardo Jorge Caldas Pereira. O processo
volta ao Conselho de Supervisão por solicitação do Dire_tor-Ex.ecutiv_o do
PRODASEN para esclarecer entendimentos da administração do PRODASEN a respeito das decisões do Conselho de Supervisão, tomadas na reunião
anterior. O Dr. Aiman Guerra Nogueira da Gaina lê o seu parecer para o
Conse_lh_o_ concluindo, diante da decisão anterior do Conselho de SUpervisão e
do parecer da Consultaria Geral do Senado Federal, que: a) os cãlculos dos
pagamentos a serem feitos ao Sr-. Edu-ardo Jorge Caldas Pereira devem ter por
base a data em que foi exonerado pelo Presidente e o emprego de DiretOi'Executivo do PRODASEN; b) a quantia paga ao ex~servidor, pelo seu posicionamento como ··consultor", deve ser deduzida da importância que lhe é
devida; c) se porventura o PRODASEN tiver pago durante o período mais do
que lhe é devido, a importância p<iga a máiS põderá ser devolvida parceladamente, como permite o Regulamento Administrativo; d) não é cabível devolução das irt1porlâncías pagas pelo Senado, uma vez que feitas de acordo com
a lei, não acatandO da Diretoria Executiva do- PRODASEN para que fosse
considerada como .. de fato" a vinculação do servidor ao órgão no período
compreendido entre a sua exoneração pelo Excelentíssimo Senhor Presidente
do Senado Federal do emprego de Diretor-Executivo em 25-8-81 até a deci-
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são tomada pelo Conselho de Supervisão do PRODASEN em 21-12-81, que
considerou seu posicionamento como- ConsultO! do órgão como nulo. Colocado çm v9tação, é o parecer do relator aprovado por unanimidade. Passa-se,
em seguida, ao terceiro item da pauta, referente ao Processo n9 PD0058/82-l.
que trata da solicitação do Senhor Diretor-Exe_cutívo ·do PRODASEN para o
pagam-ento da Gfatif!f~I;Çã()--~speCial- paia os sei-vi dores do órgão, tendo em
-vista a Convocação Extraordinária do Congresso Nacional em valor igual a
um (O I) mês de remuneração. A palavra é concedida ao relator do processo,
Conselheiro Dr. Luiz Carlos Lemos de Abreu que lê o seu parecer, concluindo ser favorável à concessão da gratificação em valor correspondente a um
mês de remvnerªção pelos serviços prestados pelos servidores do PRO DASEN durante a Convocação Extraordinária do Congresso Nacional no período de 6-12-81 a 15-1-82, s~m prejuízo do dir~itq ao gozo de férias que lhes são
devidas e atendida à conveniência da Administração do Úrgão. O assunto -é
colocado em discussão. Após longas apreciações pelos demais membros do
Conselho, conclui-se que: a solicitação do Diretor-Executivo não pode ser
atendida por não existir respaldo legal dentro do Regulamento Administrativo do PRODASEN. O Serihor Presidente franqueia a palavra para apreciação de outros assuntos. Não havendo quem queira utilizá-la, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião. E, para constar, eu, Ana Maria Merlo
Marengo, Secretária do COnselho de Supervisão, lavrei a presente ata (rue vai
assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do Conselho. Brasília, 29
de janeiro de 1982.- Aiman Guerra Nogueira da Gama, Presidente do Conselho de Supervisão do PRODASEN, em Exercício- Pedro Cavalcanti D'Albuquerque Netto- Nerione Nunes Cardoso -Luiz Carlos Lemos de AbreuRui Oscar Dias Janiques.
COMISSÃO DE FINANÇAS
2'" Reunião, realizada em 25 de março de 1982
Ãs dez horas do dia vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta e
dois, na Sala de reuniões da ComissãO, presentes os Senhores Senadores
Gabriel Hermes, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, José Fragelli,
Bernardino Viana, Almir PintO, Affonso C amargo, Martins Filho, José Uns,
Tancredo Neves e José Richa, reúne-se a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lomanto Júnior, Amaral Furlan, Amaral Peixoto, T<irso Outra, Mauro Benevides, Roberto Saturnino, Pedro Simon, Teotónio Vilela, Franco Montoro
e Mendes Canale.
Ao constatar a existêncüi-de número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que,
em -Seguida, é dada conio aprovada.- A seguir, são apreciadas as seguintes proposições:
Ofício "S" n• 02[82- Do Sr. Governador do Estado do Rio de Janeiro,
solicitando autorização do Senado Federal para contratar operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 20,0 milhões de dólares norte-americanos,
destinada a financiar importação de equipamento para reaparelhamento do
Corpo de Bombeiros.
Relator: Senador Tancredo Neves
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução apresentado.
Conclusão: Aprovação do parecer, tendo voto com restrições do Senador Affonso Camargo.
Oficio ''S'' n9-36/81- Do Sr. Governadorão" EstadO do Rio Grande do
Norte, solicitando autoriZaçãO do Senado Federal para contratar empréstimo
externo, no valqr de USS 20t0 milhões de dólares norte-americanos, destinado a Programa de Investimentos daquele Estado.
Relator: Senador Martiris -Filho
Parecer: Pela audiência do Governo do Estado.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n~ 13/79- Acrescenta parágrafos ao art. 20 e
dá nova redação ao ari. 586, ambos da Lei no 5.869, de II de janeiro de I973
(Código de Processo Civil).
Relator: Senador Martins Filho
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei oda Câmara nç 56/81 - DispOe sobre a gratuidade na expedição de documentos pelas repartições públicas, nos casos e condições que
especifica.
Relator: Senador José Fragelli
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n"' 16/80- Permite às empresas contarem em
dobro as despesas tributáveis efetuadas com o emprego de estudantes universitários. ·
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Relator: Senador José Lins
Parecer. Favorável ao projeto e_à Emenda n'i' I-CE __
Conclusão: AproVação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n'i' 22/81 -_Dispõe sobre a licença motivada
por interesses particulares, dos empregados regidos pela ConsoUdação das
Leis do Trabalho.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer. Contrârío
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 56/77 --Acrescenta dispositivos à Lei n9
6.226, de 14 de julho de 1975, e o Projeto de Lei do Senado n• 62/77- que
dispõe sobre a contagem em favor dos segurados do lN PS do tempo de sefviço- público estadual e municip-al.
Relator: Senador José RiCha
Parecer: Pelo arquivamento
Conclusão: A provação do parecer.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Affonso
C amargo que, mais uma vez, jus_tifica a necessidade de se fazer uma reforma
tributária para acabar com as_ dificuldades encontradas pelos Estados e MUnicípios.
Em aparte, o Senador José Lins-Con_corda com o ponto de vista do Senador_ Affon_so .Camargo~ mas_lembra _que os Estados e Municípios estão com
sérios problemas devido a não liberação de seus empréstimos, internos e externos, por parte desta Casa do Congresso.
Fica adiada para a próxima reunião, o OFS n9 19/81.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão,-a.-preserite ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
3• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA; RÉALIZADA
EM 30 DE MARÇO DE 1982.
Às dezesseis hof-as do dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e
dois, na Sala d_e reuniõ~S da Cámissão de Economia, Ala Senador Nilo Çoelho, presentes os Senhores Senadores Gabriel Hermes, _Viçe-Pres_ident_~ no
exercício da Presidência, Bernardino Viana, Mauro Benevides, Martins Filho, Roberto Saturnino, Otãvio Càrdóso,-José Lins, Lourival Baptista e Affonso Camargo, reúne-se a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer, por motiVo justificiado, os SeO.hores S-e-6-ã.dQres
Raimundo Parente, Lomanto Júnior, Amaral Filrlan, Amarai PeiXOtO~ Ahriir
Pinto, Pedro Simon, Teotônio Vilela, Franco Montoro, Táncredo Neves e
Mendes Canale.
Ao constatar a existência de número regiffiental, o Senhor Preslc!.eoiedeclara abertos os trabalhos e di$pensa a leitura da ata da reunião, ianterior,
que, em seguida, é dada como aprovada.
A seguir, são apreciadas as seguintes proposiç~eS:
Projeto de Lei da Câmara n9 01/82- Autoriza a criaç-ãO de ffiunicípios
no Território Federal de Roraima e dá outras providêricías.
Relator: Senador Bernardino Viana
Parecer: _Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Ofício "S" n• 19/81 -Do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, encaminhando ao Seriado Federal, o Relatório so_bre as contas do
Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício de 1980, e o respectivo
projeto de Parecer Prévio.
Relator:- Senador Mauro Benevides
Parecer: Favorável
Conclusão~ Aprovação do parecer.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lav~ando eu, Carlos
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE ECONOMIA
I• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE MARÇO_ DE 1982
Às nove horas do dia vinte e quatro de marÇo de mil novecentos e oitenta
e dois, na sala de reunião da Comissão, ná Ala_ Senacl:or Nilo CÇtelho, presentes os Srs. Senadores José Richa, Presidente; Alberto Silva, L~nçir Vargas,
Bernardino Viana, Benedito Ferreira, Luiz Cavalcante, José Fragelli Gabriel
Hermes e Marcos Frci_ire, reúne-se a ComiSsão de Ecohomia.
Deixam de comparecer, por motivo justifíca~o, os_ Srs. Senadores José
Lins, Milton Cabral, Roberto Saturnirto- e Pedro .SJm_on.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e comunica -que a pauta da reuniào- estâ bastante extensa, em razão da
quantidade de projetas distribuídos à Comissão.
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A seguir o Senador Bernardino Viana solicita a palavra e sugere que os
prõjetoS r"ererentes a empréstirrios a EstadOs e--Municípíos, que têm pareceres
favoráveis, sejam ápreciãâ-o:fem blocO: O Sr. Presidente consulta os membros
da_, Comissão e a sugestão é_ aprovada por unan-irriidade.
Pass~-se, então, à apr~~iãção da pauta:
Projeto de Decreto Legislativo n' 9/80.
-Aprova o texto do Acor_dO sobre o Com-éfqi.O de Pr9dut9s Têxteis, ceteprado entre o Governo da R.epóblTc"ã-Federatiyª__do Br~sil e a ComUnidade
Econômica Européia, em Bruxelas, a 23 de jilneíro de 1980.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: Favorável ao Projeto.
Conclu~ã·o: A_provação do parecer do Relator.
Projeto_ de ~Decreto Legislativo n9 21/81.
Aprova o texto doAcQrdo_s_obre Cooperação Econ_ômica_e Industrial entre o Governo da Repúbfica Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa conCluído em Lisboa, a 3 de fe:Ve_reiro de. 1981.
:Relator: Senador Luiz Cavalcante:
Parecer: Favorável ao Projeto.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
·
Mensagem n' 386/81.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, prop.osta do Sr. Ministro da Fazend~, pãra que s~ja autorizado_ o Governo do Estado da Bahia a contratar operaçãO de crédito no valor de Cr$
1.241.055.262,08.
Relator: Senador Gabriel.Her~m~.
_
.
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Mensagem n• 320/81.
Do Sr. Presidente da_ República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. MiniStro da Fazenda, para que seja autorizada aPrefeitura Municipal de Venturosa (PE) a contratar operação de crédito no valor
de CrS 5.009.600,00.
Relator: Senador Marços freire.
_
___
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Mensagem n' 383/81.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federai, proposta do S_r. Ministro da,_ Fazenda, para que seja autorizada aPrefeitura Municipal de São Paulo (SP) a contratar operação de crédito no valor
de CrS 319.360.800,00.
Relator: senador Bernardino Viana ..
- Parecer; F-avÕrável, concluindO por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Mensagem n' 272/81.
Do Sr. Presidente da República, subrr1:etendo à aprovação do Seriado Federal. prOposta do Sr. Ministro _da Fazenda~ para que seja autorizada aPrefeitura Munícipal de Guaxupé (MG) a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 184.350.600.
Relator: Senador José Fragelli.
Parecer: Favorável, concluittdo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Mensagem no 373/81. .
_
.
.
_ Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado_ Fed~rai, pro:Po_sta do Sr. tVfin_ístro da faze:ndª, para que seja autorízada aPrefeitura Municipal de Nioaque (MS) a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 20.194.000,00.
Re~atqr: _~enador

José Fragelli.
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Mensagem n' 226/81.
----Do Sr. Presidente da Re"p-ública, submetendo à aprovação do Senado F~>
de_ral, proposta do Sr. Ministr_o ~a Fazenda, para que seja autorizada aPrefeitura Municipal de Ponta Põrã (MS) a Contratar Operação de crédito novalor de Cr$ 23.000.000,00.
Relator: Senador José t<agelli.
Parecer: Favorável, con_c;l~indo porapn:se!itar urh ~rojeto ~e Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Mensagem n' 380j8L .
Do Sr: Prc::~idente da ~epúbllcii, submetendO à aProvação do Senado Federal, Pfoposta do Sr. MiOistl-0 d:iFazendi: pàra que seja autorizada a PrCfdtura Municipal de Brilhante (MS) a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 76.958.000,00.
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Relator: Senador José_ Fragelli.
Parecer: Favorável, conclUindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: AproVação do parecer do Relator.
_
_·
__ -~- _· _______ c
Mensagem n' 366/8!.
Do Sr. Piesídente da República, submetendo à aprovação ~_e_§e_f2_a_~~~e-_
dera!, proposta do Sr. Ministro ~a _fazenda, para que sCj}i_ a~-ri~-~-a _?_Prefeitucra Municipal de Eldorado-(MS) a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 4!.695.800.
.
Relator: Senador Josê Fragelli.
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Mensagem n' 237/81.
Do Sr. Presidente da Repúólica, submetendo àaprova~ão d<?_~e~-~~~-F~_
dera!, proposta do Sr. MinistrO aa Fazenda, para que ~eja aut?ri.zada a Prefeitura Municipal de Amambaí (MS) a contratar ope~~çao de c~-e~Ito ~?valor
de Cr$ 83.2&0. 700,00.
Relator: Senador José Fragellí.
Parecer. Favorável, concluindo por apresentar um Projeto _de Re~ol~ção.
Conclusão: Aprovação do parecer do- Relator.
Mensagem n9 353/81.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja a·utorizado o Governo do Estado de Pernambuco (PE) a contratar operação de crédito novalor de Cr$ 18.714.000,00.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Coriclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Mensagem n• 391/81.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe~
deral proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para q~e seJa _aut?ri~ado ~~o
vern~ do Estado do Paraná, a corüratar operação de crédito no vai~! de Çr~
579~1 00.1 00,00.
.. . .
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar u~ Projeto de ResolUção.
ConClusão: AprOvação do parecer do Relator.
__
_
Mensagem n' 334/81.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para- que seja autorizado o Governo do Estado de Pernambuco (PE) a contratar operação de crédito_~o va. - lor de Cr$ 541.000.40_0,00.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Mensagem n• 359/81.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovaç~o d? Senado federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, ·para que seja autoriz_ada ": Prefeitura Municipal de Candelária (RS) a co_ntratar oper~ção de_créd~ton_o valor de Cr$ 56.965.900,00.
- --- Relator: Senador Lenoir Vargas.
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar U_fi]Pioje-tO-~e_J!~Sol_}.l_ç_ão.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
c
_
Mensagem n• 402/81.
Do Sr. Presidente da Repú-blica, submetendo à aprovação do S~nado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para qu~sC?ja autorizada aPrefeitura Municipal de Palmitos.(SC) a contratar o_per'!ç~o.de ~rédito nova.~~~
de Cr$ 59.270.108,58.
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Relator: Senador José Fragelli.
.
.
.
~
Parecer: Favorável, conclUindo por apresentar um ProJeto de Resoluça_o.
Conclusão: AprovaçãO-do parecer do Relator.
Mensagem n• 405/81. _ _
_____ -~ ____ , _ ___
_
----"i)o-Sr-. -Presid-ente da República, subme_~~~~_? __~ a:e_~~.~::l_~ d!?~S_e_nado FeJefãÇPfOP-O.~t3-dO-S-r.=~j~í~~Jl~- fi~~-'1g~ pa~~--g-~~ se~~--a;~~.<?_r!_~aaa a Pre~
reiiUra-Mu-rllcipal de Túnos (MS) a contratar operaçao de credito no valor de
Cr$ 19.153.400,00.
Relator: Senador José Fr_agelli.
.
Parecer: Favorável, concluind_o por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão; Aprovação do parecer do Relator.
...
_
,
_
Mensagem n' 372j8l. ... .
Do Sr. Pi'esidenie da República, submetendo a aprov.açao do. Senado Federal proposta do Sr. ~fin[Sf.r_o da Fazend_a~.para que seja autonzada aPrefeitu;a MuniCipal de Jateí (MS_) a contratar_ operação de crédito no valor Qe
·-crs 5.603.000,00.··· Relator: Senador José Fragelli.
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução-.
Conclusão:· AprovaçãO do parecer do R_elator.
Mensagem n' 378/81.
_
_
Do Si~ Presidente da República, submetendo à aprovaçao do Sen~~o Federal, proposta do Sr. Ministro 'da FaZenda, para que seja auto~izada a~ ?:efeitura Municipal da Cidade do Recife_ (~E) a contratar operaçao d~ credtto
no valor de Cr$ 30.091.600,00.
---- -Relator: S-enador }3,_ernardin_o Via!l_a. _
_ __ __ _
_ _
Parecú:~FãvOrãYeJ, c-Õnd~indO por apresentar_um Projeto de Resolução~
Conclusão: Aprovação do p3r"e,cer do ReJat9r.
Mensagem n' 374/81.
_ _
Do Sr. Presidente-da República, submetendo~ aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minist~<? ~a ~az_~nda, P~!a ~!!~seja autorizada a Prefeit~:~ra _Munjcipat de NOva Resende (Md) ã êõntratar operaç_ão de créd_ito no
valor de Cr$ 65.067.975,00.
~ Re-Iãtor: Senador Lenoir Vargas.
'parecer: FavoráVel, concluirido por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
-Mensagem n' 406/8!.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federai, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPrefe~~ura M_un~ipal de Umuarama (PR) a contratar operação de crédito novalor d~-Cr$368.515.376,59.
·
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: Favorável, concluindo por apresenta~ ulll Projeto de Resolução.
Conclusão:-AprovaçãO- do pa-recer do Relator.
Mensagem n' 368/81.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, púa que seja autorizada aPre- feitura Municipal de Guarapari (ES) a conq-at4-f o_peração de crédito no valor
de CrS 309.072.881,2~,
Relator: Senador Bernardino Viana.
-~--Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.

Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Mensagem n' 404/81.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Poconé (MT) a contratar .operação _de crédito no valor
de Cr$ 138. [64.974,38.

Relator: Senador Lenoir Vargas.
Parecer: Favorãvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Mensagem n• 357/81.
Do Sr. Presidente da República, submet~nd~- à apr?vação do S~~_a~o Federal, proposta do Sr. Ministro da- Fazenda; pãr_a-_g.':f~ ~jã __ aut~-~~~a-~a_ a.~!~
feitura Mu-riidj:ml de Bataiporã (MS) a contratar _operaç~? de ~~édit_<;>_no valor
de CrS 5.221.500,00.

Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Mensagem n• 364/81.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Faze:Odã, para que seja autorizada aPrefeitura M~unicipal de Dourados (MS) a _contratar operação de _crédito novalor de Cr$ 37 .576.000;00. -

.
.
_
Relator: Senador José Fragelli.
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resoluçao.
ConClusão: Aprovação do parecer do Relator.
,
_
Mensagem n• 355/8!.
Do Sr. Presidente da República, submetendo a aprovaçao do Senado Federal, proposta do Sr. MiniStro- da_ Fazenda, p~ra _que seJa_ a~~ori"za~a ~ Prefeitura MunicTpal de Anaurilândia (MS) a contr_~t~r ?per~ça'? _?e credtto -~-?
valor de Cr$ 4.890.000,00.

Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Mensagem n' 400/81.
Do-Sr: Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Moji Guaçu (SP) a contratar operação de crédito nova~
lor de Cr$ 627.324.000,00. -
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Relator: Senadoi- Alberto Silva.
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
.
Mensagem n• 10/81.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe~
dera!, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPre~
feitura Municipal de Aquino (MT) a contratar operação de crédito no valor
de Cri 34.224.000,00.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: Favorável. concluindo por apresentar um Projeto' de Resolução.
Conclusão: Aprovação d_o parecer do Relator,
Mensagem n• 365/81.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPrefeitura Municipal de Dourados (MS) a contratar operação de crédito novalor de Cr$ 253.028.000,00.
Relator: Senador Bernardino _Viana.
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Mensagem n' 17/82.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr, Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPrefeitura Municipal de Uberlândia (MG) a contratar operação de crédito novalor de Cr$ 495.756.000,00.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Mensagem n• II /82.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPrefeitura Municipal de Gurupi (GO) a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 14.422.000,00.
Relator: Senador Benedito Ferreira.
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator~
Mensagem n• 16/82.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à ·aprovação do Senado Fe~
deral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda,_ para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rialma (GO) a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 38.265.000,00.
Relator: Senador Benedito Feueira.
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
O Sr. Presidente concede vista da Mensagem n919j82; do Sr. Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr.
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Ministro da E'azenda, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
1.616.164.560,00, ao Senador Alberto Silva.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a r~união, lavrando eu, Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata, que
lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente.
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 1982
Às nove horas do dia trinta e um de março de mil novecentos e oitenta e
dois, na sala de reunião da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, presentes
os'Srs. Senadores Luiz Cavalcante, Vice-Presidente, :no exercício da Presidência, Bernardino Viana, José Lins, Affonso C amargo, Teotônio Vilela e Alberto Silva, reúne-se a Comissão de :&anomia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores: José
Lins, Lenoir Vargas, Milton Cabral, Benedito Ferreira, Roberto Saturnino,
Pedro Simon, José Richa e José Fragelli.
Ao constatar a presença de número regimental, o Sr. Presidente declara
aberta a reunião, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é
dada como aprovada.
São apreciadas as seguintes matérias:
Projeto de Decreto Legislativo n• 36/81.
Homologa o Ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou emissões
adicionais de papel-moeda em 1980, até o limite de CrS 70.000.000.000,00 (setenta bilhões de cruzeiros), na forma da legislação em vigor.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: Pela aprovação do Projeto.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Projeto de Decreto Legislativo n9 33/81.
Ratifica o texto do Acordo Internacional da Borracha Natural de 1979, aprovado na IV Sessão da Conferência das Nações Unidas sobre Borracha Natural, realizada em Genebra, Suíça, de 24 de setembro à 5 de outubro de 1979, e
que foi subscrito pelo Brasil em 30 de junho de 1980.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: Pela aprovação do Projeto.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
Antes de encerrar a reuniãO o Sr. Presidente comunica à Comissão, que o
Ministério das Relações Exteriores, entrou em Contato com a Secretaria da
Comissão, no sentido deste órgão técnico receber no dia quinze de abril próximo, às dez horas, o Sr. Manfredo Massiotti, Representante da comunidade
Económica Européia para a América Latina, que fará uma visita a esta e a
Comjssão de Relações Exteriores do Senadol_ e então ambas, receberiam o
ilustre visitante. A Comissão acolhe por unanimidade a sugestãO.
Nada mais havendo a tratar p Sr. Presidente encerra a reunião, lavrando
e_u, Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO DE REDAÇÃO
5• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA .
AOS IS DIAS DO MI'.S DE ABRIL DO ANO DE 1982
Às dezessete horas do dia quatorze do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e dois, reúne-se a Comissão de Redação, presentes a Senhora
Senadora Laélia de Alcântara e os S_e_nhores Senadores João Calmon, Adcr:bal Jurema, Moacyr Dalla e Saldanha Derzi.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Murilo
Badaró, Vice-P_residente,
A Comissão procede à eleição do Presidente, para preenchimento da
vaga ocorrida em virtude do falecimento do Senador Adalberto Sena. Distribuídas as cédulas, é designado o Senador João Calm_on púa esàutinador.

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Senadora Laélia-de' Alcântara ............................ 4 votos
Senad_or Aderbal Jurema. . . . .
. ......... I voto
É declarada eleita Presidente a SenadOra Laélia de Alcântara.
Assumindo a Presidência, a Senadora Laélia de Alcântara agradece a escolha de seu nome para exercer o cargo c, em seguida, designa o nobre Senad_or Mauro Benevides para ocupar, na vaga_de S_~plente_. o lugar do Senador
Evandro Carreira.
-- Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, lavrando eu,
Fátimã Abrahão Kohlrausch, Assi~tente, a presente Ata, que, uma vez apl-ovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros presentes. João Ca!mon -- Moacyr Dalla -

Laélia df. Alcântara --'- Ad(:>rbal Jurema.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 43• SESSÃO, EM 20 DE ABRIL DE 1982
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República

- N•s 69 e 70/82 (n•s 154 e 155/82, na origem), de agradecimento de
comunicações.
- N• 68/82 (n' 143/82, na oiigem), referente à escolha do Senhor
I talo Zappa, Ministro de ~rimeíra Classe da Carreíra de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular da
China.
·

1.2.2- Oticios do Si. Presidente do Sopremo Tribunal Federal
-No S/9 f82 (n' 22/82-PfMC, na origem), encaminhando ao Senado
cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9 95.598-4, do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei n9 940, de
27 de novembro de 1978, do Município -de-Aguaí, daquele Estado.
-No S/10/82 (n' 23/82-P/MC, na origem), encaminhando ao Sena·
do cópias das notas taquigrâficas e do acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9 96.392-8, doEstado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 59
da Lei Municipal n' 253, de 2-12C77, do Município de Populina, daquele
Estado.
1.2.3- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Mensagens n•s 349 e 358/81; e Projetas de Decreto Legislativo n•s
40, 39, 29, 28, 35, 27 e 26/81.
1.2.3- Expediente recebido
Lista n' 2, de 1982
1.2.4 - Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado n' 52/82-Complementar, de autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração na Lei Confplementar
n'i' 7, de 7 de setembro _de 1970, que instituiu o PIS.
1.2.5- Comunicações da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados

SENADOR NELSON CARNEIRO- 22' aniversário de Brasilia.
U-ORDEM DO DIA
.,.....-Projeto de Lei da Câm_ara n9 114/81- Complementar, de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais do direito tributário, e dã outras providências. Apreciação sobrestada por falta de ••quorum" para votação do Requerimento n9 47/82.
-Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciârió~ na fofma que específica. Votatão 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 fim- de determiilar que-o pagamento per horas extras habituais tambêm integre a remuneração. Votação adiada por falta de .. quorum".
-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 Aêrea Brasileira. Votação adiada por falta de ' quorum".
- Projeto de Lei do Senado n'i' 352/78, de autoria do Senador Accioly 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 dispositivOS à Lei n9 5.480, de 10 de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do I 39-salârio devido aos trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de ' quorum".
-Projeto de Lei do Senado n'i' 362/79, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera disposítivo da Lei n'i' 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de ••quorum".
-Projeto de Lei do Senado n' 309/79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício-da auditoria contâbil, e dã outras providências. DiscuSSão adiada por fcilta de ••quorum-" -para votação do Requerimento n' 35fS2.
4

4

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENA DOR HENRIQUE SANTILLO- Movimento grevista reivin·
dicatório dos professores de Goiãs. Reivindicações dos servidores públicos da Prefeitura de Goiânia.

Substituições de membros em Comissão Mista.

SENADOR LUIZ FERNANDO FREIRE --Crise das Ilhas Malvi·

1.2.6- Discursos do Expediente

nas.

SENADOR JORGEKA_LUME- "Dia do Diplomata".

SENADOR AGENOR MARIA- Quadro das dificuldades enfrentadas pelo operariado, diante da manutenção do atual modelo brasileiro de
desenvolvimento.

SENADOR ITAMAR FRANCO~ Aplicação do Tiar, invocado
pela República Argentina, no caso_ da crise nas Malvinas.
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SENADOR DIRCEU CARDOSO -Prometendo abordar, oportunamente, pelas razões que oferece, informações remetidas-a S. Ex•, atinentes a ato administrativo do Senado Federal.
SENADOR ALBERTO SILVA -Consenso da Convenção realizada
pelo PMDB piauiense, a propósito de informações distorcidas veiculadas
pela Imprensa.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Situação dos servidores
públic-os, mostradá peió~CCnso pi-oníovido péiO ·oASP.
1.5_- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa da regulamentação da
aposentadoria especial do professor.

2- MESA DIRETORA

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES-,-Apelo an Ministr.odaEducação e Cultura no sentido de propiciar à pesquisa bâsica na área das ciências sociais, recursos necessãrios para a anãlise dos projetos tecnológicos.

3- LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA!'IENTES

ATA DA 43~ SESSÃO, EM 20 DE ABRIL DE 1982
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
PRESIDI!JNCIA DO SRS- PASSOS PÓRTO E_ITAMAR FRANCO_
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENtES OS SRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara -Jorge Kalume- Alexandre Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto-=- Agenor Maria
- Dina!te Mariz- Martins Filho- Humberto Lucena- Aderbal Jurema
- Nilo Coelho - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Passos Póito Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso- João CalmonMoacyr Dalla -Nelson Carneiro -Itamar Franca- Henrique Santillo Paulo Brossard.
O SR. PRESIDE!'ITE (Passos Pôrfó) ...CC 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 Sr. 1•-Secretãrióproeederâ à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação:
N• 69/82 (n• 154/82; na origern), -de 19 do corrente, relativa à aprovação
das matérias constantes das Mensagens da Presidência-da República n9s 487,
de I980; 70 e 74, de 1981.
N970/82 (n•l55j82, ria origem), de 19 do corrente, relativa à aprovação
das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República o9 361,
362 e 417, de 1981.
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República submetendo ao Senado a escolha de
nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
ME!'ISAGEM N• 68, DE 1982
(N• 143/82, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42, item III, da ConstituiçãO, tenho a honra
de submeter à aprovação de Vossas Excelências- a escolha, que desejo fazer,
do Senhor Italo Zappa, Ministro de Primeira Classe, da Carreíra de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular da China, nos termos dos arts. 21 e 22 do Decreto n9 71.534, de 12 de
dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Italo Zappa, que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do
Ministério das Relações Exteriores.
BraSI1ia, 19 de abril de 1982. - João Figueiredo.
I!'IFORMAÇAO
Curricu/um- Vitae:
Embaixador !talo Zappa.
Nascido em Comuna de Paola, Itâlia, 30 de março de 1926 (brasileiro, de
acordo com o art. 115, letra "b", da Constituição de 1937).

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de Direito, Rio de
·
-~
janeiro.
-cutsõ- de Preparação à Carreira de Diplomata, Instituto Rio-Branco.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instituto Rio-Branco.
Cônsul de Terceira Classe, 6 de outubro de 1952.
Cônsul de Segunda Classe, merecimento, 19 de julho de 1956.
Primeiio-·secretário, merecimento.-- 30 de -set.e-ffibrô de 196i.
Conselheiro, título, 21
noVembro de 1966.Ministro de Segurida~Cfá-SS~e~--merecinlétltõ,- 28' cre- Ooverribro dC 1968.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 9~ de dezembro de 1975.
Chefe, substituto, da Divisão do Orçamento, 1953.
Auxiliar do Chefe do Departamento de Administração, 1953.
Chefe, interino, da Seção de OiganiZação! 1954.
Auxiliar do Sccretâiio-Geral-Adjunto para Org"inismos Internacionais,'1962.
Chefe da Divisão de Conferências, organismos e Assuntos Gerais, 1962.
Auxiliar do SeCretãrio-Geral de Política Exterior, 1963.
Chefe da Divisão de Or~amento, 1966/67.
. .
Chefe da Divisão- da Organização dos Estados Americanos, 1967/68.
·Chefe do Gabinete do Minístro de Estado, 1969.
Chefe do Departamento da África, Ásia eOceanía, 1974/77.
Genebra, Vice-Cônsul, 1955/56.
Genebra, Cônsul-Adjunto, 1956/57.
Washington, OEA, Segundo-Secretãrio, !957 j59.
I>uerios Aires, Segu_ndo-Secretârio, 1960/61.
Montevidéu, Primeiro-Secretãrio, 1963/64.
Montevidéu, Chefe, interino, do SEPRO, 1964.
Lima, Primeiro-Secretário, 1964/65.
Washington, OEA, Ministro-Conselheiro, 1970/73.
Washington, OEA, Encarregado de Negócios, 1970 e 1974.
Maputo, Embaixador, 1977/81.
Lesoto, Embaixador, cumulativamente, 1978/81.
XVIII Conferência Internacional de Instrução Pública, Genebra, 1955
(membro).
IX Reunião do Grupo de Trabalho das Partes Contratantes do GATI,
para· Problemas de Comércio de Produtos de Base, Genebra, 1955
(representante-suplente).
XIX Conferência Internacional de Instrução Públiéa, Genebra, 1956
(observador).
XXXIX Sessão dã- Cpnferência "Iiitetriàcional do Trabalho, Genebra,
1956 (membro).
Reunião do Comitê dos "Vinte e Um", do Conselho da OEA, Washing_tQo, 1958 (membro).
III Reunião do CIES, Lima, 1964 (membro).
Reunião da Comissão Especial para a elaboração do anteprojeto de Reforma da Carta da OEA, Panamá, 1966 (membro).
III Conferência Interame!icana Extraordínâría, BUenos Aires, 1967
(membro).
XI Reunião de Consulta dos MinistrOs das Relações Exteriores dos Estados Membros da OEA, Punia dei Este, 1967 (membro).

óe
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Reunião dos Chefes de Estados Americanos, Punta dei Este. 1967
(membro).
XI Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores dos Estados Americanos, Washington, 1967 (membro).
Reunião Extraordinãria do CIES, Washington, 1970 (delegado).
I, II e III Períodos Extraordinãrios, e I e II Períodos Ordinãrios de Sessões da Assembléia Geral da OEA, 1973 (delegado).
XXVII Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1972 (delegadosuplente).
Sessões da Comissão Especial criada no III Período Ordinário de Sessões
da Assembléia Geral da OEA, 1973 (representante-suplente).
IV Período Ordinãrio de Sessões da Assembléia Geral da ONU, Atlanta,
1974 (delegado).
V Período de Sessões da CEPAL, Petrópolis, 1953 (membro).
À disposição do Presidente do Líbano em visita ao Brasil, 1954.
Grupo de Trabalho de Estudos de Regulamentação e Execução da Reforma do Ministério das Relações Exteriores, 1961 (membro).
II Conferência Interamericana Extraordinãria, Rio de Janeiro, 1965
(membro).
O Embaixador Jtalo Zappa se encontra, nesta data, no Ministério das
Relações Exteriores aguardando desrgnação.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 23 de março de 1982. Guilherme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do Pessoal.
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b) Exposição de Motivos (EM n• 315/81) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou~se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 2• da Resolução n• 93, de
1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida
Pública, favorãvel ao pleito.

5. Considerado todo o endividamento da referida entidade (intra + exw
tralimite + operação sob exame), verifica-se que seriam ultrapassados _os tetas
que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do art. 2• da Resolução n• 62, de
1975.
6. Trata~se, entretanto~ de uma operação eXti"alimite que, por força das
disposições contidas no art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, não se aplicam os
citados limites (itens I, II e III) fixados no art. 2• da Resolução n• 62, de 1975,
ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
7. Além da característica da operação - extralimite - e segundo conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame não deverâ acarretar maiores presSões na execução orçamentária dos
próximos exercícios.
8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Re~
gimento Inferno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na
forma do seguinte

(À Comissão de Relações Exteriores.)

Ofícios do Presidente do Supre;mo Tribunal Federal
N9 S/9/82 (n• 22/82-P/MC, na origem), de 19 de abril, encaminhando
ao Senado cópias das notas taquigrãficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9 95.598-4, do
Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei n9 940,
de 27 de novembro de 1978, do Município de Aguaí, daquele Estado.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
N• S/10/82 (n• 23/82-P/MC, na origem), de 19 de abril, encaminhando
cópias. das notas taquigrãficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Recurso Extraordinãrio n9 96.392-8, do Estado de São
Paulo~ o qual declarou a inc'onstitucionalidade do artigo 59, da Lei Municipal
n• 253, de 2-12-77, do Município de Poputina, daquele Estado.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PARECERES
PARECERES N•S 145, 146 E 147, DE 1982
PARECER N• 145, DE 1982
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem o• 349, de 1981
(n9 540/81 na origem), do Senhor Presidente 'da República, propondo
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a elevar em Cr$ 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador José Caixeta
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a
Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) autorizada a elevar em CrS
7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
2. "Característica da operação:
A- Valor: CrS 7.279.000,00;
B- Prazos:
l - de carência: 03 anos,
2 - de amortização: 12 anos;
C - Encargos:
I -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente,
2 - correção monetária de 40% do índice de variação das
ORTNs;
D - Garantia: vinculação de cotas do Fundo de Participação
dos Municípios - FPM;
E- Destinação dos recursos: construção de galerias pluviais~"
3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão financiador, a operação
de crédito sob exame é viãvel econômica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei nl? 35, de 5~10-79 autorizadora da operaÇão;

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 25, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a elevar em
Cr$ 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 1: a Prefeitura Municipal de Alexânia, Estado de Goiãs, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta
e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
que-possa conttatar um emprêstirtíõ de igual valor,junto à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinado à construção de galerias pluviais, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. ~ Esta resolução enúã em Vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, ô âe janeiro de 1982. -José Richa. PresidenteJosé Caixeta, Relator- Benedito Canelas~ Bernardino Viana- Luiz Cavalcante ___,_ Lomanto Júnior - José Lin_s - Gabriel Hermes.

PARECERES N•S 146 E 147, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n9 25, de 1982, da Comissão de
Economia que ''autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a
elevar em Cr$ 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 146, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Moacyr Da/la
O Projeto sob exame._ de autoria da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 349/81, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Alexãnia
(GO) a contratar operação de crédito no valor de CrS 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros) destinada à construção de galerias pluviais, naquele Município.
O pedido de autorização foi form~lado nos termos do preceituado no
parãgrafO único do artigo 29 da ResoluÇãO n9 93, de i 976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, ã. nãO Observância dos limites fixados pelo artigo 2• da Resolução n• 62, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que todas as
formalidades foram atendidas, não havendo óbices à tramitação normal da
presente proposição, porquanto é jurídica, constituCional e de ba:a técnica legislativa.
Sala das Comissões, 17 de março de 1982.- Aloysio Chaves, Presidente
- Moacyr Dalla. Relator- Franco Montoro, com restrições- Almir Pinto
-Dirceu Cardoso, vencido- Aderbal Jurema- Bernardino Viana- Ral~
mundo Parente - Martins Filho - José Fragelli.
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PARECER N• 147, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Almir Pinto
A matéria sob a nossa apreciação, jã exaustivamente analisada pela autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO), nos termos do que estabelece o art. 2'? da Resolução n9
93, de 1976, do Senado Federal, a,contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 7.279.000,00 (sete milhões, duZentos e setenta e nove. mil cruzeiros), destinada à construção de galerias pluviais, naquele Município.
A proposição mereceu a acOlhida da ComisSão de Constituição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico çxamihar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão-de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser ã.utorizada serã de grande impacto sócio-econômico para a Região.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1982.- Lomanto Júnior, Presidente
--Aimir Pinto, Relator- Alberto Silva- Gastão Müller- Luiz Fernando
Freite- Aderbal Jurema- Tarso Dutra- Raimundo Parente- Ajjonso Camargo.

4.2- Limites Operacionais (art. :1.• da R'es. n• 62/75).

Valor: CrS mil
El- Montante Global (70% do 05) (item I) ................ 21.506,1
E2- Crescimento Real Anual (20% do D5) (item II) .......... 6.144,6
E3- Dispêndio Máximo (15% de D5) (item III) .............•. 4_608,5
E4- Responsabilidade por Títulos (35% de D5) (item IV) . . . . . . . . . 4.3 -Posição da dívida interna - De acordo com os registras do Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliãrios, a interessada
não possui dívida consolidada interna.
5. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite a que, por força das
disposições contidas no art. 29 da Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens I, II e III) fixados no art. 2• daRes. n• 62, de !975, ambas do
Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do
Fundo _de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS-.
6. Além da característica da operação - extralimite- e segundo conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
próximos exercícios.
7. Atendidas as exigêncías das ·normas vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 26, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre (GO) a elevar
em Cr$ 10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e noventa e dois mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

PARECERES N•S 148, 149 E ISO, DE 1982
PRECER N• 148, DE 1982
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n~' 358, de 1981
( n'? 553/81 - na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Buriti Alegre (GO) a elevar em Cr$ 10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e noventa e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

Relator: Senador José Caixeta
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a
Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Estado de Goiãs, autorizada-a elevar
em Cr$ 10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e noventa e dois mil cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinada à
construção de guias, meios-fios e lavanderia pública.
"2. Característica da operação:
A- Valor: Cr$ 10.692.000,00;
B- Prazos:
1 - de carência: 1 ano;
2- de amortização: 10 anos;
C- Encargos
1 -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente;
2- correção monetãría: 40% do índice de variação das
ORTNs, calculada no último dia de cada trimestre cívil e capitalizada durante todo o período de vigência
do contrato;
D- Garantia: vinculação de cotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM);
E- Destinação dos recursos: construção de guias, meios-fios
e lavanderia pública."
3. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei Municipal n9 546, de 07 de agosto de 1980, autorizadora da ope~
ração;
b) Exposição de Motivos (EM n• 320/81) do Senhor Presidente daRepública, comunicando que o Conselho Monetário Nacional ao apreciar a
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o_ art.
29 da Res. n9 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do _Banco Central do Brasil, favorável ao pleito.
4. Do estudo da viabilidade apresentado pelo Banco Central do Brasil,
destacamos os seguintes itens para a análise da capacidade de pagamento da
entidade:
4.1 -Dados relativos ao balanço de 1980.
Valor: CrS mil
DI- Receita Total ....................................... 18.516,8
D2- Operações de Crédito ·- ............ _...................... D3- Líquida (DI- D2) ................................... 18.516,8
D4- lndice de Correção ..................... ~ ... . .. . . .. . . 1,6592
D5- Receita Líquida Corrigida (D3 x D4) .................. 30.723,1

Abril de 1982

O Senado Federal resoh·e:
Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Estado de Goias, nos
termos do art. 29 da Resolução n~'93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e noventa e dois mil cruzeiros) o montante de sua díYida consolidada interna, a fim de
_que possa contratar uma operação de empréstimo de igual valor, junto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, destinada à construção de guias, meios-fios e
lavanderia pública, naquele município, obedecidas as conditões admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de janeiro de 1982.- José Richa. Presidente- Jo~
sé Caixeta. Relator- Benedito Canelas- Bernardino Viana- Luiz Caval-

cante -

Lomanto Júnior- José Lins PARECE:RES N•s 149

Gabriel Hermes.
E_l~O,

OE 1982

Sobre o Projeto de Resolutão n<? 26, de 1982, da Comissão de
Economia que "'autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre
( GO) a elevar em Cr$ 10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e noVenta e dois mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 149, DE 1982.
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Moacyr Dai/a
Apresentado pela Comissão de Economia, o projeto de resolução em
exame autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Estado de Goiãs, nos
termos do art. 2• da Resolução n• 93, ·de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, a elevar em Cr$ 10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e noventa e
dois mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
que possa contratar uma operação de empréstimo de igual valor, junto à Caixa Eoonômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção de guias, meiosfios e lavanderia pública, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2'? da Resolução n9 93,
de 1976- alterou a Resolução-n'? 62, de 1975- pois os recursos serão provenientes do Banco Nacional da Habitação e, dessa forma, considerada extralimite.
3. A operação foi autorizada pela Lei Municipal n9 546, de 7 de agosto
de 1981, constando no processo mais os seguintes documentos:
a) Exposição de Motivos (EM n• 320(81) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da República, fa~
vorável;
b) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável;
c) Pare-Cer da Djretoria dQ_Banco Centr;ll do Brasil, concluindo pelo enca..miQh_aroento a..o Conselho Monetãrio Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Senado Federal.
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4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI;
da Constituição; atendeu às normas legais (Resoluções n'>~s 62, de 1975 e 93 de
1976), e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II).

Em vista do acima exposto, e diante da competência Regimental desta
Comissão, opinamos pela aprovação da matéria, na forma em que se encon~
tra no Projeto de Decreto Legislativo n"' 40, de 1981.

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação do pro-

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1981.- Luiz Viana, PresidenteMauro Benevides, Relator. - Moacyr Da/la- Lourival Baptista- Aloysio
Chaves - Tancredo Neves --João Calmon - Lomanto Júnior-- Nelson Car~
neiro - Bernardino Viana.

jeto, uma_ vez que constitucional e jurídico.
Sala das Comissões, 17 de março de 1982.- Aloysio Chaves, Presidente

- Moacyr Da/la,- Relator- Raimundo Parente- Martins Filho- Lázaro
Barboza, com restrições- Franco Montoro, com restrições- Dirceu Cardoso, com restrições - Aderba/ Jurema - Almir Pinto -José Fragelli.

PARECER N• 152, DE 1982
Da Comissão de Transportes, Coriiunicações e Obras Públicas

PARECER N• 150, DE 1982.
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Almir Pinto
A Comissão de Economia, como conclusão de seu parecer sobre a Men~
sagem n• 358, de 1981, do Senhor Presidente da República, apresentou projeto de resolução que autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Estado
de Goiás, nos termos da Resolução nv 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena~
do Federal, a elevar em Cr$ 10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e noventa
e dois mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
que possa contratar uma operação de empréstimo de igual valor, junto à Cai~
xa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção de guias, meios~
fios e lavanderia pública, obedecidas as rondições admitidas pelo Banco Cen~
trai do Brasil, no respectivo processo.
2. Informa o Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários que a assunção dos compromissos decorrentes das operações sob exa~
me não deverã acarretar à Prefeitura maiores pressões na exeCução orçamen~
tária dos próximos exercícios.
3. A proposição mereceu da Comissão de Constituição e Justiça o en~
caminhamento favorável, no que diz respeito aos aspectos de constitucionali~
dade, juridicidade e técnica legislativa.
4. Ante o exposto, opinamos no sentido da aprovação do presente pro~
jeto de resolução.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1982. - Lomanto Junior, Presidente
- Almir Pinto, Relator- Alberto Silva- Gastão Müller- Aderbal Jurema
- Tarso Dutra - Luiz Fernando Freire- Raimundo Parente- Affonso Ca~
margo.
PARECERES N•s 151 e 152, DE 1982.
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 40, de de 1981 (n' 95B, de 1981~CD), que "aprova o Texto do Protocolo de Emenda que
modifica o artigo 14 da Convenção para a Unificação de Certas Regras em Matéria de Assistência e Salvamento Maritimos, de 23 de setembro de 1910, concluído em Bruxelas, a 27 de maio de 1967".
PARECER N• 151, DE 1982
Da Comissão de Relatões Exteriores
Relator: Senador Mauro Benevides
De conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, da Constituição
Federal, o Senhor Presidente da República submete à apreciação do Congres~
so Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Ministro de Estado
das Relações Exteriores, o texto do Protocolo de Emenda que modifica o arti~
go 14 da Convenção para a Unificação de Certas Regras em Matêria de Assistência e Salvamento Marítimos de 23 de setembro de 1910, concluído em
Bruxelas, a 27 de maio de 1967.
A referida Exposição de Motivos nos traz a conhecimento que "pelo De~
creto n\> 10.773, de 18 de fevereiro de 1~14, o Governo br3.siieiro promulgou a
Convenção para a Unificação de Certãs Regras erri-Mittêrla de Assistência e
Salvamento Marítimos.
Posteriormente, em 27 de maio de 1967, fõi assinado, também Cm b!uXe~
las, um Protocolo 'de Emenda que modifica o Artigo 14 da aludida Convenção.
Na sua nova redação, o Artigo 14 estende as disposições da Convenção
de 1910. que visavam unicamente aos serviços prestados por navios de empresas privadas, aos serviços de assistência ou salvamento prestado por um vaso
de guerra ou a um navio de Estado, ou um navio fretado ou operado por um
Estado, ou por outra pessoa de Direito Público.
Consultada, a Marinha brasileira emitiu parecer, endossado pelo Minis~
tério dos Transportes, no qual se manifesta favorável a que o Brasil adira ao
Protocolo em apreço".

Relator: Senador Alberto Silva
No dia 27 de maio de 1967, os países signatários da Convenção Internacional para Unificação de Certas Regras em Matéria de Assistência e Salva~
menta Marítimos decidiram emendã~la, para o fim de ampliar os efeitos do
art. 14.
Referida Convenção foi assinada em Bruxelas, a 23 de setembro de 1910,
e o dispositivo emendado visava (1) aos serviços prestados por navios de empresas privadas, (2) aos serviços de assistência ou salvamento prestados por
navio de guerra a outro navio de guerra ou a navio mercante pertencente ao
Estado, operado ou afretado pelo Estado ou por pessoa de Direito Público.
A Emenda ao art. 14 daquela Convenção, cujo texto o presente projeto
de decreto legislativo pretende aprovar, é esta:
Art. 14. As disposições da presente Convenção aplicam-se
também aos serviços_ de assistência ou de salvamento prestados por
ou a um vaso de guerra ou um navio de Estado ou uma pessoa de direito público.
As ações propostas contra um Estado devido a serviços de as~
sistência ou salvamento prestados a um vaso de guerra ou a um na~
via afretado exclusivamente a um serviço público não~comercial,
por ocasião do evento ou do ajuizamento da instância, só serão
apresentadas perante Tribunais do citado Estado.
Cada Alta Parte Contratante se reserva o direito de determinar
se, e em que proporções, o art. 11 se tornará aplicável aos navios
mencionados no segundo parágrafo do presente Artigo.

Na exposição de motivos que acompanha a mensagem presidencial, in~
forma o Ministério das Relações Exteriores que, '"atualmente, os serviços de
salvamento marítimo de bens e propriedades vêm sendo executados pelo Ministério da Marinha, mediante tarifas muito inferiores aos preços do mercado, uma vez que estão voltadas precipuamente para a indenização de custos".
E assinala que o Ministério da Marinha pretende adotar diretrizes, objetivando uestimular a participação da iniciativa privada nacional nas referidas atividades de reformulação da presente política de remuneração dos serviços de
salvamento, a qual não permite à empresa privada brasileira fazer face à concorrência do Estado".
Tanto, o Ministério da Marinha quanto o Ministério dos Transportes
opinaram favoravelmente a que o Brasil firmasse o Protocolo que a propo~
siçãõ ein ex-ame aptova.
Assim sendo, somos pela aprovação do presente projeto de· decreto legis~
lativo.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1982.- Luiz Cavalcante, Presidente
em exercício- Alberto Silva, Relator- Lázaro Barboza- Aloysio Chaves
-

Lomanto Júnior.
PARECERES N•s 153 E 154, DE 1982
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 39, de 1981 (n' 88-B,
de 1981~CD), que "aprova o texto do Acordo entre o Governo daRepública Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Repú\Jiica Oriental do Uruguai para a Coordenação de
Consignações e Uso dos Canais de Radiodifusão Sonora em FreqUência Modulada na Faixa de Ondas Métricas (88-108 MHz), conclufdo
em Montevidéu, a 8 de julho de 1980".
PARECER N• 153, DE 1982
Da Comissã.o de Relatões Exteriores

Relator: Senador Lourival Baptista
Atendendo ao disposto no artigo 44, inciso I, da Constituição Federal, o
Senhor Presidente da República submete à apreciação do Congresso Nacio~
nal o texto do Acordo firmado entre o Governo da Argentina, Brasil e Uru~
guai para a Coordenação das Consignações e Uso dos Canais de Radiodifusão Scnora em FreqUência Modulada na Faixa de Ondas Métricas (88-108
MHz) -oitenta e oito e cento e oito Megahertz- concluído em Montevidéu
a 8 de julho de 1980.
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AcomR3-nha a matéria Exposição de Motivos elaborada pelo Ministério
das Relações Exteriores, na qual o Senhor Ministro info-rma que o desenvolvimento dos sistemas de radiocomunicações no Brasil, Uruguai e Argentina
vem exigindo que procedimentos sejam estabelecidos para que os serviços das
Administrações de telecomunicações dos três pafses não se interfiram mutuamente nas regiões fronteiriças.
Com esse objetivo, o Acordo em apreço deverá regular as consignações e
uso dos canais de radiodifusão sonora em freqUência modulada na faixa de
ondas métricas (88-108 MHz), em zonas de coordenação pré-estabelecidas.
O presente Acordo visa, ainda, ao estabelecimento de parâmetros de
procedimento, através dos quais se garantirá a boa qualidade dos serviços.
o·referido ato estabelece, por outro lado, um sistema de consulta permanente através do qual as Administrações deverão trocar informações e cooperar entre si, com vistas a reduzir ao mínimo as interferências prejudiciais e obter a máxima eficiência no uso do espectro radioelétrico:
Ante à minuciosa exposição do Acordo ora sob nosso exame e tendo em
vista a competência regimental desta Comissão, ·opinamos pela aprovação do
texto na forma do Projeto de Decreto Legislativo n9 39, de 198L
Sala das ComissõeS, 2 de dezembro de 1981. - Luiz Viana, PresideJ.lte Louriva/ Baptista, Relator - Moacyr Da/la - A/oysio Chaves- Tancredo

Neves- Lomanto

Júnior~

Bernardino Viana -

Nelson Carneiro.

PARECER No 154, DE 1982
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas

Relator: Senador Alberto Silva
O presente projeto de decreto legislativo aprova õ texto do Acordo entre
o Governo da República Argentina, o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para a Coordenação de
Consignações e Uso dos Canais de Radiodifusão Sonora em FreqUência Modulada na Faixa de Ondas Métricas (88-108 MHz) concluido em Montevidéu,
a 8 de julho de 1980.
Nos vinte e um artigos e quatro a-pêndices, o Acordo estabClece-normas a
serem aplicadas nas zonas de coordenação constituídas por fãíXas cuja largura, na forma do art. V, corresponde às seguintes características:
1) para o limite terrestre: à largura da faixa medida, a partir do território
de cada um dos países signatários;
2) para o limite lacustre, fluvial ou marítimo: à largura da faixa medida
a partir da costa do país vizinho.
~
Quanto à largura da faixa medida, desde o ponto limite de emissão até o
território -de cada pais, o Acordo estabelece:
a) para as estações de alta potência - em que se incluem as de Classe I
--395 km;
b) para as estações de média potência - categoria que abrange as estações de classes H e III - 373 km;
c) para as estações de baixa potência- as de classe IV e V- 124 km,
quando os canais forem de 201 a 220, e 330 km, para os canais de 291 a 300 na
numeração.
São previstas, no Acordo, a potência efetiva Irradiada, a altura média d3.
antena e a distância de contorno, a fim de se:rem as estações classificadas e
protegidas.
A tolerância de freqUência, tanto quanto o ·desvio e a polarização, estão
flXadas no ato internacional em exame, que é de toda conveniência_ para o
nosso país.
Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1982.- Luiz Cavalcante, Presidente
em exercício - Alberto Silva, Relator - Lázaro Barboza - A/oysio Chaves

-

Lomanto Júnior.
P A.RECERES NoS 155 e 156, DE 1982
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n' 29, de 1981 (n-1107-b,
de 1981-CD) que aprova o texto das notas trocadas em 16 de junho e
16 de julho de 1980, entre o Governo da República Federativa doBrasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, pelas quais foram introduzidas modificações no texto do Convênio sobre Transporte Marítimo, vigente entre os dois países".
PARECER No 155, DE 1982
Da Comissão de Relações Exteriores

Relator: Senador José Richa
Atendendo ao dispositivo constitucioilal dó arfigô 44, iilCisO !, o SénhOr
Presidente da República submete à apreciação do congreSSO Nacio-nal o texto das notas trocadas em 16 de junho e 16 de julho de 1980, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo dos EstadOs Unidos MeXIca-
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nos, em Brasma·. pelas qUais foram íntroduzidas modificações no texto do
Convênio sobre Transp_orte Marftimo. vigente entre os dois países.
Acompanha o teXto, Exposição de Motivos elaborada pelo Ministério
das Relações Exteriores, onde é salientado que .. a emenda que dã nova redação ao parágrafo 4"' do artigo I do Convênio, visa conferir maior flexibilidade ao cumprimento daquele ato internacional, para melhor atender aos interesses dos transportadores brasileiros e mexicanos, na defesa da participação das bandeiras dos dois países no tráfego marítimo entre o Brasil e o
Méxicoh~
A iniciativa da nova redação coube ao Governo mexicano, cuja conclusão adquiriu a seguinte fOrmar
4
'Parâgrafo 4- Cada Parte Contratante pódCi'â autorizar, mediante comunicação prévia à autoridade marítima competente da outra Parte Contratante, ·a-Cessão, por armadores de sua bandeira, de até 10% (dez por cento) da.
parte correspondente a sua quota de 50% (CiriqUenta pOr" centO), a armadores
de terceíra bandeira, com preferência a armadOies dos países membros da
A.LALC. No enta_ntci, cada Parte Coiltf.ãta.ntt reconhece a faculdade da outra
Parte Contratante de dispor de sua quota segUndo- Oseu intefesse. Essa cessão
não inVã.Iida as responsabilidades das Partes Contratan_tes em todos os terii-tOS dCste ·con-VCnio." ·
"· No· eXáme da matéria, verificainós que Suas norma:& atendein aos usos já
consagrados pelo Direito Internacional, preservada a soberania de cada parte
e reciprocidade de tratamento.
Em face ao exposto. opinamos pela aprovação do Acordo sob exame, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo n"' 29, de 1981.
Sala das Comissões, 2. de dezembro de 1981.- Luiz Viana, PresidenteJosé Richa, Relator- Lourival Baptista- Moacyr Dalla- Aloysio Chaves

-Nelson Carneiro- João Ca/mon- Lomanto Júnior- Bernardino Viana.
PARECER N• 156, DE 1982
Da Comissão de T~~s_portes, ComU.nicações e ~bras Públicas

Relator: Senador Lomamo Júnior
O Projeto de Decreto Legislativo em e;x;.ame aprova o texto das notas tro~
cadas em 16 de junho e 16 de julho de i980,
Brasília, entre os Governos do
Brasil e do México, pelas quais foram introduzidas modificações no texto do
convênio sobre Transporte Maritimó, vigetite ·entre os dois países.
Na Exposição de Motivos-do Ministro das Relações Exteriores ao Senhor Presidente da República, encaminhando a matéria, estã expressa a informação de que:

em

.. Como resultado de negoci_ações levadas a cabo entre autoridades marítimas brasileiras e mexicanas, no Rio de Janeiro, no período de 30 de julho a 3 de agosto de 1979, foi decidido emendar parte
do. Convênio s9bre Tr@sporte__Ma_r!timo, vig_ente entre a República
Federativa do Brasil e os Estados UnidOs-M<'!xicanos desde 29 de
outubro de 1975."
Pela emenda realizada, é conferida nova redação ao ponto 4 do Artigo I
do Convênio, com vistas a proporcionar maior _flexibilidade ao cumprimento
do ato internacional em questão, "para melhor atender aos interesses dos
transportadores brasileiros e mexicanos, na (;iefesa da particípã.ção das bandeiras dos dois países no trâfego marítimo eiltre o Brasil e o México".
Segundo a modificação introduzida, "'cada Parte contratante poderá autorizar', mediante con_tunicação prêvia à autoridade marítima competente da
outra Parte Contratante, a cessão, Por armadores de sua bandeira, de até 10%
(dez por cento) da parte correspondente a sua quota de 50% (cinqUenta por
cento), a armadores de terceira bandeira, com preferência a armadores dos
-países membros da ALALC. No entanto, cada Parte Contratante reconhece
a faculdade da outra Pi:!..rte Contratante qe 4ispor de sua quota segundo o seu
interesse.~ Essa ces_são não invalida as responsabilidades das Partes Contratantes em todos os termos deste convênio".
Atendendo a dispoisitivo constitucional, a matêria veio ao Congresso.
Na Câmara dos Deputados teve tramitação tranqUila, de 28-8 a 5-10-81, com
audiência das Comissões· de TransporteS e de Constituição e Justiça, daquela
Casa. No Senado, jâ houve sobre ela pronunciamento da Comissão de Relações Exteriores, que examinou os aspectos formais da alteração feita no
Convênio Brasil-México de Transporte Marítimo. No parecer, adotado pela
Comissão;· disse o relator, o eminente Seriador José Richa. haver verificado
que "suas normas atendem aos usos jã consagrados pelo Direito Internacional, preservada a soberania de cada parte e reciprocidade de tratamento".
Cabe, pois, agora, a esta· Comissã-o de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas o necessãr'io-·estudo das eventuais implicações das mudanças
redacionais introduzidas no ponto 4 do Artigo I do Convênio, face ao interesse brasileiro. no que diz respeito ao transporte marítimo Brasil-México.
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Abrindo nossas considerações sobre esse aspecto específico da matêria
sob enfoque, observaremos, inicialmente, que diplomas legais de qualquer
natureza ou acordos vigentes no âmbito bi ou m_ultilateral_, _são elencos de
normas de comportamento sob o teste permanente de suà própria vigência. A

realidade, ou a dinâmica dos fatos novos, incumbe-se de revelar as disposições inócua-s ou ·negativas dos diferentes instrumentos que disciplinam a
vida interna ou o relacionamento internacional. E desde o momento em que é
constatada a impropriedade de qualquer ponto dos mesmos, o interesse
público reclama sua pronta alteração. Foi o que houve neste caso de que ora
tratamos.
A intensidade do intercâmbio comercia.! Brasil-México tornou~se
maior nos últimos anos - dentro da expansão geral que o nosso Pe.ís tem lo~
grado promover nas suas exportações. Face a isso impõs~se uma alteração no
texto do Convênio d~ Transporte Marítimo vigente, para melhor atender aos
interesses dos transportadores brasileiros e_mexicanos, na defesa de partici~
pação das_ bandeiras dos dois paises no trâfego marítimo enti:"e os mesmos.
A inovação, setn sombra de dúvida, foi lrispiradã nó- pi"opósito de um
melhor ajustamento de interesses entre as Partes Coritratantes em queStão, no
importante item relativo ao transporte das mercadorias, nos dois seritidos,
admitindo urna flexibilidade, não reconhecida na redação anterior, que satis~
faz ao interesse de ambos os países.
Opinamos assim, de conformidade com o exposto, pela aprovação do
texto das notas trocadas em 16 de junho a !6 de julho de 1980, em Brasília entre os Governos do Brasil e d_o México, pe1as quais foram infroduzidas modi~
ficações no texto do Convênio sobre Transporte Marítimo, vigente entre os
dois países - nos termos do Projeto de Decreto Legislativo_ exal)lil'!a_do.
E o parecer.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1982. - Luiz Cavalcante Presidente,
em exercício- Lomanto Júnior Relator- Lázaro Barboza- Aloysio Chaves
- Alberto Silva.
PARECERES NoS 157 E 158, DE 1982
Sobre Projeto de Decreto Legislativo n' 28, de 1981 (Projeto de
DeCreto Legislativo nç. 106-B, de 198J~CD), que iprova os textos das
Resolutões A4-l, que modifica o artigo 13, e A4~3, que introduz o ar~
tigo 12-bis no Estatuto da Comissão Latino~Americana de Aviatào
Civil- CLAC, aprovadas pela 4' Assembléia do referido organismo
internacional, realizada em Bogotá, de ]<;~a 5 de dezembro de 1980.
PARECER No 157, DE 1982
Da Comissão de Relatões Exteriores
Relator: Senador Lomanto Júnior.
Nos Termos do que dispõe o artigo-44, inciso I, da COnstituição Federal,
o Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional, com Exposição de Motivos_ do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, os textqs das Resoluções A4-1, que modifica o artigo 13, e
A4-1, que introduz o ârtigo 12-bis ao Estatuto da_ Corrifssão OLalinoAmericana de Aviação Civil- CLAC, aprovadas pela 4' Assembléia do referido organismo internacional, realizada em Bogotá, de 1ç. a _5 de dezembro de

1980.
Quatro considera.çõesjU:stificam a decisão tomada através da ResoLução
A4-l:
-que é conveniente obter uma maior e mais eqUitativa representação
geográfica no Comitê Executivo da CLAC;
- que é necessário lograr o quO"rum mÍnimo estabelecldO no Regulamento Interno da CLAC para as Reuniões __ do Comitê Executivo;
- que se deve assegurar que, das reuniões do Comitê Executivo, partici~
pem as mais altas Autoridades Aer:onãuticas designadas_ pelos Es_tados _eleitos
pela Assembléia -para int~grar o referido Comitê;
-que o Estatuto da CLAC pOde _ser emendado por maioria de dois
terços dos Estados membros (artigO 25) e, no ca.So_~o Regula~~nto .Inte~no
da CLAC~ a Assembléia poderá refó!iilarTõtal OU: p-afciilhilerite O refCddo re~
guiamento por maicii-iã. _de dois terços dos Estados membros representados
(artigo 44).
~
~
Alegadas_tais raZõ_es, a Resolução A4-l deCidiu fixar -a redação -do artigõ
13 do Estatuto da CLAC na-seSUii11C Tõrlnã redacional, em que aparecem g~iw
fadas as partes que s_ofreram alteração:
"I) Aprovar.a seguinte emenda ao Estatuto da CLAC, para
que tenha vigência imediata:
Artigo 13 ....,.. Em cada reunião -ordinária, a Assembléia:
a) elegerá seu Presidente e quatro Vice-Presidentes, levando
em consideração uma adequada representação- geográfica e, em geral, o princípio de rotatividade e a contribuição que cada Estado tenha efetuado ao transporte aéreo da Região.

Quarta-feira 21

1133

b) estabelecerá o programa de trabalho a ser desenvolvido até
o final do ano em que se espera tenha lugar a próxima Assembléia
Ordináría."
Quanto à Resolução A4-3, sobre a qual o Congresso deverá também
manifestar-se', estâ ela expressa do seguinte modo:
"I) Emendar o Estatuto da CLAC, inserindo, após o Artigo
12, o seguinte novo Artigo, para que tenha vigência imediata:
"Artigo 12 bis- Em certas circunsâncias e quando o Comitê
Executivo o estime conveniente, poder-se-ã adotar uma resolução
ou recomendação sobre um determinado assunto que tenha sido
"conveilierifetrieflte eXáininado pelos órgãos da CLAC e pelos Esta~
dos membros, mediante voto por correio. Nesse caso, serã necessária a aceifaçãó expressa de, pelo men-os; dois terços dos Estados
membros para que a resolução ou recomendação seja adotada.
1) A presente emenda ao Estatuto da CLAC entrarã em vigor
definitivamente ~quando 13 Estados-membros tenham depositado o
respectivo instrumento de aprovação na Secretaria de Relações Ex~
teriores dos Estados Unidos 1\.-fexicanos".
Os motivoS que fundamentaram essa inovação no texto estatutário da
CLAC estão consubstanciados nas seguintes razões:
-que o artigo 12 do _Es_tatuto da CLAC eSt3..belec_e que as conclusões,
recomendações ou resoluções da CLAC serão toriladas por deliberação da
Assembléia, na qual cada Estado terã direito a um voto;
-que em certas circunstâncias se faz necessãrio adotar uma resolução
ou uma recomendação sobre um deter_minado assunto convenientemente exa~
minado pelos órgãos da CLAC ç: pelos Estados-membi-os, serll que se justifi~
que seja Gonvocada uma _Assembléia ~E~trao"rdir:tária.
__ ----:- que nessç:s casos, e com car_~ter de excepcionalidade, poder~se-ia recorrer ao sistema do vçto por correio, corrio procedem outros Organismos
Regionais.
Na sua exposição de mOtivos, o SenhofMinlstro das Relações Exteriores
explica que os documentos ora examinados resultaram-de trabalho desenvolvido na 4• Assembléía da Comissão Latino-Americana de A viação Civil CLAC, realizada em Bogotá, em dezembro de 1980, na qual a Delegação brasileira se fez representar pela Comissão de _Estudos Relativos à navegação
Aérea Internacional- CERNA!, e pelo Ministério das Relações Exteriores.
E acrescenta que, tendo em vista a nature~a _do Estatuto da CLAC, é necessária a aprovação formal dos_ textos das reJeridas emendas pelo Congresso
Nacional, dentro do que dispõe o artigo 44, inciso I, da Constituição Federal.
Pelos subsídios apresen_tados ,e analisado_s. cçmsideramos correto o processamento das alterações que constituem objeto das Resoluções ora submetidas à consideração desta Casa -_depois de aprovadas na outra Casa do
Congressu.
__ _
_
__
Óbvio, outrossim, somos levaQoS a admidr, pelo próprio eríunciado das
ditas alterações, o fato das mesmas serem coincidenteS com o _interesse nacioàãl brasileiro.
Opinamos assim, na linha do exposto, pela aprovação do Projeto de De.:.
creto Legislativo nç. 28, de 1981 que aprova os textos das Resoluções A4-l,
que modifica o artigo 13, e A4-3, que introduz o artigo 12-bis no Estatuto da
ComiSSãO Latino-Arrieõcana de Aviação Civil~ CLAC, aprovadas pela 4'
Assembléia desSe orgarilslno in~_e_~ii~cionil,_ re3.1izada em Bogotá, de_l ç. a 5 de
dezembro de 1980. ~
~
~
h o parecer.
_
__ :-Sala das Comissões, 11 de novembr-o -de 1981 . ..:..... Luiz Viana, Presidente
- Lomanto Júnlor~ Relator - Lourival Baptista - .MQacj•r Da/la --:- Tancreao Neves--_ Saldanha Derzi -/1emardino Viana- Aloysio Çha_l•fs_- Amaral
PeL-toiO.
PARECER No 158, 0EJ982_
· Da Co-missão de Transportes, Comunicatões e Obras Públicas

Relator: Senador Láiizrá Barbozt{
9-prcijeio d,e_ çtCCr~~o }egisla(IVO-ciu,e_ ve~ _aO-es_i~_dQ -desta Coiiifss_ão aprova· õ.s .texto.s das R~solu_çõ_es A4~Le-A4_-~-._ qUe ~Iterã-m o EstatUto da Comissão
Latino-Americana de Aviação- Civil, introduzindo-lhe um art. 12-bis e
modificarid6-lhe a -redaç_ão _do artig~ 1_3.
Tais alterações foram aprovadas pela QUariã- Assembléia da referida organiZaçaõ~iiiYêrn'áC160á.I, tôrrüirido-se, agora, a manifestação do COhgresso
Nacional, uma vez que o Estatuto da CLAC é aprovado pelo Decreto Legislativo n' 86, de 25 denovembroj74, ~
~~~
A necessidaqe _do artigo 12-bis foi demot;J&tr:ada porque, em determina~
dãs situãçõeS, deve ser peimitid3 a aprovação de uma reSolução, recomendação ou_. conclusão, sem necessidade de convocar-se Assembléia Extraordi~
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nâria. Nesse caso, o sistema adotado foi o de voto pelo correio, como vem
sendo adotado em outros Organismos Regionais~ Quanto à conveniência da alteração do art. _13, justifica-se pela neCessidade de maior e mais eqUitativa representação geográfica no COmitê ExecUtivo da CLAC
~
A matéria foi aprovada pelos Órgão_s Técriicos_e pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
_
Nesta Casa, manifestou-se favoravelmente a Comissão de Relações Exteriores.
Ambas as alterações realizadas _no Estatuto da .CLAC são _úte~~- No çaso
do voto pelo correio, vem sendo, tal providência, adotada por um número
cada vez maior de organismos internacionais. Aind_a roaís quando o assunto
objeto do voto estâ amplamente examinado e discutido._
Quanto à maior representatiVidade geográfi~o, O artigo 13 do Estatuto
manda que, em cada reunião ordinâriã., a·- Assembléia eleja Seu Presidente e
quatro Vice-Presidentes, dentro do princípio de rotatividade e da contri~
buição que cada Estado tenha efetuado ao transporte aéreo da_ r_egião.
Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1982.- Luiz Cavalcante, Preside;te
em exercício --Lázaro Barboza, Relator- Aloysio Chaves- Lgmanto Jú-

nior -

Alberto Silva.
PARECERES Nos !59 e 160, DE 1982
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 35, de 1981, (n9 86-B,
de 1981-CD), que "aprova o texto das notas trocadas entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile,
em Simtiago, a 10 de outubro de 1980, que introduzem modificações
no Convênio sobre Transporte Marítimo, concluído entre os dois paises a 25 de abril de 1974".

PARECER No 159, DE 1982

Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Bernardino Viann
O Senhor Presidente da República, atendendo ao disposto no artigo 44,
inciso I, da Constituição Federal, submete à aprovação pelo Congresso Nacional, o texto das Notas Trocadas com o Governo da República do Chile,
em SantiagO, a 10 de outubro de 1980, que introduzem modificações no Convênio sobre Transporte Marítimo, concluído entre os dois países, a 25 de abril
de 1974.
Conforme Exposição de Motivos que acompanha a matéria, .. as alterações no texto do Convênio, introduzidas de acordo com _o_ disposto no artigo 18, inciso e, visam a explicitar e definir com maior clareza seus objetivos,
enfatizando a necessidade de oferecer aos usuários um serviço de transporte
marítimo mais eficiente. Nesse sentido, o artigo 39 foi modificado, para que o
prazo de demora nos embarques seja menor, e o artigo 4 sofreu alteração
para garantir, inequivocamente, os embarques em navios de terceira bandeira, quando não houver disponibilidade de navios de bandeira brasileira ou
chilena.
As duas outras modificações, no.artigo 19, parágrafo 59, e no artigo 12,
objetivaram a determinação mais_ precisa dos limites ~~ Convê_nio, excluind~
no seu âmbito os granêis, o petróleo, seus derivados líquidos por destilaç3.o
primãria c o gás natural, e os casos nos quais as Partes dispensam a aprovação das tarifas de fretes pelas referidas autoridades marítimas.
.
Ao analisarmos o interesse de se alterar o Convênio de Transporte Marítimo entre o Brasil e Chile, verificamos que ficam mantidas .as condições de
nação mais faVoreCida e a reciprocidade de tratamento, sendo, no entanto,
uma abertura para que nações de terceira bandeira tenham uma participação
maior nesse meio de transporte.
Acreditando ter o Ministério das Refações Exteriores do Brasil bem analisado os vários aspectos das alterações, somos pela aprovação da ma~ria, na
forma do Projeto de Decrçto Legislativo n• 35, de 1981.
Sala das Comissões, ll de novembro de 1981.- Luiz Viana Presidente
-Bernardino Viana Relator- Saldanha Derzi- Amaral Peixoto- Aloysio

Chaves- Tancredo Neves- Moacyr Dall4- L_omanto Júnior- Louriva/
Baptista.
PARECER N• 160, DE 1982
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públ_icas
Relator: Senador Lázaro Barboza
Vem à consideração deste Órgão Técnico o -tCX.to das notas trocadas entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Chile, modificando o ConvêníO sobre Transporte Marítimo, vigente desde
janeiro de 1975.

Abril de 1982

O projetO de decreto legislativo que aprova o ato internacional em refemereceu-o apoio -das Comissões_e do Plenário da Câm_ara dos Deputados, assim como da Comissão de Relações __Exteriores desta Casa.
-

~ncia

__ ~s~~o-~~.-_-cujo te-Xt~ ~ _S_u·b·m~t_i_dO a~ -êõ_fl&rissO'N~_ci?n"àl, _objetivanl a explicitar e definir, corTI-miioX:Clãrezã, os fiils dÕ-COilVêOio,enfatizando a necessidade de oferecer _aos u_suãri_os um serViço -de fr~nspoi'te marítimo mais
eficiente.
A modificilção realizada no art. 3?. d_o Convênip vísa a menor demora
nos embarques, e as alterações no art. 49 sjo para garantir os embarques de
tcrceifi:fbandeira, quando não houver disponibilidade de navios de bandeira
brasilelra Ou chilena.

o objelivo dã mo·~-ifi_càçã~O~i10-P~rârirã:f~)5~. do_ai-L _1\ é exCluir do ~õn
Vênio ~s grané_ís,· o petrõle({e""'s~US ·éi~rl_VádoS--líciui"dOs POr -destilação e o gâs
naturaL Já n() ari. -12, ã. -ãlteração trata da aprovação das autoridades marítimas C01]1petentes das partes contratantes, para que possam viger as tarifas- de
fretes, salvo se uma das partes notitlciú à outra suã decisão de não submetêlas à aprovação da~ respectivas autoridades,
easu sejan1. aprov~da_s,a~ al_~e_~~çõ~s, de_ g_ue trata o texto em estudo, passam a constituir parte iniegran.t"e do-Coriverlio Brasil-Chile de Transporte
Marítin:t()·__
Do ponto de vista desta Comissão, o texto das_ notas em apreciação nenhum prejuízo traz aos interesses brasileiros. Pelo contrãrio, deixa explicitados detalhes que pareciam obscuros.
Opinamos, portanto, pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, em 15 de abril de 1982. --Luiz Cavalcante, Presidente, em exerckio --Lázaro Barboza, Relator-- Aloysio Chaves- Lomanto Júnior- Alberto Silva.
PARECERES N•s 161 e 162, DE 1982
.Sobre o Projeto de Decreto l.egislátivo n9 27, de 1981, (n9J01-B,
de 1981 - CD) que "aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Oriental do Uruguai, pelo qual se coordena a
distribuição de canais para o Serviço Móvel Maritimo, na faixa de
L%5 a_2.107KHZ, concluído em Montevidéu, a 8 de julho de 1980".

PARECER No 161, DE 1982
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: S.enador Nelson Carneiro
Atendendo a dispositivo constituCional,- o Senhor Presidente da República submete à apreciação do Congresso Nacional o texto do Acordo firmado
entre os Governos das Repúblicas da Argentina, do Brasil e do Uruguai, no
qual se coordena a distribuição de canais para o Serviço Móvel Marítimo, na
faixa de 2.065 a 2.107 KHZ, concluído em Montevidéu, a 8 de julho de 1980.
Erri Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem do Senhor Presidente, o Senhor Ministro -de Estado das Relações Exteriores lembra que "o
desenvolvimento dos sistemas de radiocomunicações .no Brasil, Uruguai e Argentii"iã-vem exigindo que procedimentos sejam estabelecidos para que os serviços das Administrações de Telecomunicações dos três países não se interfiram mutuamente nas regiões fronteiriças".
Com esse objetivo,_ o Acordo em apreço deverá regular a operação das
estações de barco e das estações costeiras previstas no número 200 do Regulamento de R3diocomunicações, na faixa de 2.065 a 2.107 KHZ.
O ato em questão foi elaborado nos termos da Convenção Internacional
de Telecomunicações realizada em 1973 em Málaga - Torremolinos, das
normas técnicas do Regulamento de RadioComuiticações- 1976 e da Junta
Internacional de Registro de FreqUência - 1968.
· Trata-se de um acordo que visa ao-estabelecimento de parâmetros de
procedimento, a fim de se garantir a qualidade dos Serviços e um sistema de
consulta permanente, com troca de informações e cooperação mútua, tendo
em_vist~ a redução de ínterferências prejudiciais no uso do espectro rádioelétriCo~- -Suas normas atendem ao usual já consagrado pelo Direito Internacional,
preservada a soberania de cada parte e reciprocidade de tratamento.
No exame da maté-ria, entendemos nada haver a ser oposto à sua aprovaçãO~ na--rorm:ã- do Projeto de Decreto Legislativo nll 27, de 1981.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1981.- Luiz Viana, PresidenteNelson Carneiro, Relator - Beritardino Viana- Moacyr Dai/a- Louriva/

Baptista- Aloysio Chaves Júnior.

Tancredo Neves

~João

Calmon - Lomanto
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PARECER No 162, DE 1982
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas

Relator: Senador Luiz Cavalcante
Com treze artigos e um apêndice, é submetido à deliberação do Congresso Nacional, pelo Presidente da República- em obediência à norma constitucional- o texto do acordo entre Argentina, Brasil e Uruguai, que coordena a destruição de canais para o ServiÇo Móvel Marítimo, na faiXa de 2.065 e
2.107 quilohertz.
A matéria foi aprovada pelas Comissões e pelo Plenário da Câmara dos
Deputados, trierecendo, ta,mbém, o apoio da Comissão de Relações Exteriores desta Casa.
De essencialidade reconhecida, o Serviço Móvel Marítimo obedece a critérios técnicos em que são observadas as áreas de serviço, a potência, a largura da faixa ocupada, a tolerância de freqUência, as radiações não-essenciais,
as antenas, as relações de proteção, a separação, em distância, entre estações
costeiras e os tipos de emissão. Por isso mesmo existe- um· plano de distribuição de canais, que são indicados no n9 200 do Regulamento de Radiocomunicações. Esse regulamento fixa as normas, e a utilização de freqUências se
faz mediante notificação antecipada do plano de distribuição.
Qualquer nova consignação ou modificação no plano deve ser motivo de
estudo antecipado, que apreciará, inclusive, as ·interferências prejudiciaiS,
com o objetivo de que sejam eliminadas.
Foi considerando que o número de canais disponíveis segundo o n9_ 200 do Regulamento de Radiocomunicações não satisfaz plenamente as necessidades argentinas, brasileiras e uruguaias, que as pai"tCs re-solveram utilizar
mais dois canais: 1) do Rio Grande ao Norte, Brasil, com a freqUência de
2069~9 KHz; 2) de bell_a Unión a Chuy, exceto Montevidéu, no Uruguai, com
freqüência de 2076,9 KHz.
Os benefícios que o Serviço Móvel Marítimo presta à navegaÇão oceânica são de todos conhecidos.
No acordo firmado pela Argentina, pelo Brasil e pelo Uruguai, objetivase maior eficiência de tal serviço.·
Opinamos, p-ois, pela aprovação do presente projeto de decreto legislati-

vo.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1982.- Aloysio Chaves, Presidente,
em exercício- Luiz Cavalcante, Relator- Lázaro Barboza -_Lomanto Júnior- Alberto Silva.

PARJi;CERES Nos 163 E 164, DE 1982
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo no 26, de 1981 (nO 104-B,
de 1981-CD) que "aprova o texto da Conventão internacional sobre
Busca e Salvamento Marítimo- SAR, concluída em Hamburgo, a 27
de abril de 1979, entre o Brasil e diversos países".
PARECER No 163, DE 1982
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Tancredo Neves
Atendendo ao disposto no art. 44, inciso I, da ConstituiÇão-Federal, o
Senhor Presidente da República submete à apreciação do CongressO Nacional o texto da Convenção Internacional sobre Busca e Salvamc;mto Marítimo
- SAR, concluída em Hamburgo, a 27 de abril de 1979, entre o Brasil e outros países interessados.
Instruindo o interesse nacional na ratificaçãó" do texto, argumenta o Senhor Ministro das Relações Exteriores em Exposição-de Motivos que acompanha a matéria que "'o_ referido ató internacional fundamenta-s_e no ~pírito
de solidariedade que sempre conduziu os homens do mar a prestar assistência
a.- todos _as que se achem em perigo de vida como decorrência dJ~;_si_nistros
marítímos, e consolida muitas das práticas jã a dotadas pela Marinha brasileira nos serviços de busca e salvamento.
Em essência, segue as normas jurídicas instituídas pela Convenção Internacional para Salvamento da Vida Humana no mar, de 1974, e pela Convenção &obre a Aviação Civil, de 1944, documentos legais dos quais o Brasil é
parte. -0 instrumento em apreço prevê a definição das Áreas mafítimas_ de
alto mar como regiões de responsabilidade de determinados países, para efeito de busca e salvamento marítimos, bem conio o estabelecimento das_ linhas
limítrofes entre tais regiões por--acordos entre os países interessados. Já em
1978, o Governo brasileiro comunica à IMCO .su_a aceitaçao_ dFJ. r~ponsabili
dade pelas operações de busca e salvamento marítimos nas âreas deUmitadas
por aquela Organização.
Na parte introdutória da presente Convenção são feitas cOnsiderações
sobre as diversas Convenções Internacionais, cuja espeCiã.l importância à
prestação de Assistência a pessoas em perigo no mar e dos dispositivos:-adequados, eficazes e vigilantes da costa marítima são devidamen_te tra_~ado~.
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Estudando seus artigos, verifiCamos que aS normas ali contidas foram redig_idãS Segun"~o 9s preceitos cons~grado~ nessas oc~iões.
- Conforme exposiçãO que acompanha-a matériá .. oS serviços acima referidos já vêm sendo efetívame~te prestadospelo Goverpo brasil_eiro, através dos
Ministérios da Aeronáutica, das Comunicações e da Marinha, os quais emitiram parecer favorável à ratificação, pelo Brasil, da Convenção".
Nada encontrando que possa ser oposto ao ato em pauta, somÕs pela sua
aprovaÇão, ·na forma do Projeto de Decreto -Legíslativo n9 26, de 1981.
Sala das Corrilssões, 11 de novembro de 1981.- Luiz Viana, Presidente
- Tancredo Neves. Relator~ Moacyr Dalla- Lomanto JúniQr- Lourival
Baptista- Aloysio Chaves- Amaral Peixoto- Saldanha Derzi- Bernardino Viana.
PARECER No 164, DE 1982
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas

Rei3.ior: Senador {dzaro Barboza
A importância que se dá, internãciánalmente, à assistência a pessoas em
perigo no mar e ao estabelecimento, por todos os Estados costeiros, de dispOsítiváS: adequados e eficazes para a vigilância da costa e de serviços de busca e
salvamento, levou grande número de países a firmarem a Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimo.
Tal instrumento resultou da Conferência Internacional sobre Busca e
Salvamento Marítimo, realizada em 1979, e na qual se verificou a necessidade
da coordenação das atividades relacionadas com a segurança no mar e sobre
o mar, entre diversas Organizações iritet-gOvernamentaiS.
O projeto de decreto legislativo que vem ao exame deste Orgão técnico
aprova -o texto da aludida Convenção e jâ mereceu o apoio das Comissões e
do Plenário da Câmara dos Deputados, bem como da Comissão de Relações
Exteriores desta Casa.
Fundamenta-se, pois, o ato internacionalem exame, no espírito de soli~
dariedade que sempre existiU entre os homens do mar, que socorrem a quantos se encontrem em perigo de vida, ~mo resultado d_e sinistros marítimos.
Na essência, a Convenção em estudo obedece às linhas já definidas pela
Convenção Internacional para Salvamento da Vida Humana no Mar, assinada em 1974, e pela Convenção sobre a A viação Civil, firmada em 1944. De
ambos os instrumentos legais o Brasil faz parte.
Entretanto, a Convenção em debate prevê a definição das áreas marítimas de alto mar como regiões de responsabilidade de determinados países,
para efeito de busca e salvamento marítimo, bem como-o estabelecimento das
linhas limítrofes entre tais regiões por"acordos entre os países interessados.
A convenção preconiza sistemas de salvamento em âmbito nacional,
bem como. o _controle da posição de navios mercantes.
O sistema de controle apontado pela ConvenÇão permitirá maior eficácia
aos serviços de salvamento da :vida humana_no_mar. Aliás, já vêm sendo adotadas medidas de tal ordem, pelo Governo brasileiro, por intermédio da Marinha, da Aeronáutica e do Ministério das Comunicações.
Tendo em Vista a ímportânda do ato internacional em discussão, opinamos pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1982.- Luiz Cavalcante! Presidente,
em exercício - Lázaro Barboza, Relator - Aloysio _Chaves - Lomanto Júnior- Alberto Silva.
EXPEDIENTE RECEBIDO
LISTA No 02, DE 1982
Em 20 de abril de 1982

Convites ao senhor Presidente do Senado Federal:
-do Mínisfro ·das MinaS--e Energià-:---:. -DF;- -da Assembléia Legislativa -do Estãdo de Minas Gerais - MG;
-da Câmara-Munidpal de Betim- Mo;
......... cfa Associação Médica Brasileira de Belém - PA;
-da Loja Maçônica ~uz e Caridade- Vila Rondon - PA;
-da ABEF - Universidade Federal da Paraíba - Patos - PB;
-da Câmara Municip-al de Mauá - RJ;
-da Sociedade de Medicina e CirUrgia - RJ;
-do Iristíúltci Históiíco e <Jeogrãfico Brasileiro - RJ;
-do Lar de Santo Antônio dos Excepcionais - Porto Alegre- RS;
-do Vereador Aureliano Soares de Andrade -oSP;
-da Companhia de Força e Luz de Campinas - SP;
-da Associação Comercial de Sa_ntos - SP;
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Relatórios:
-da Secretaria de Planejamento da Presidência da República -

-do Banco Central do Brasil -

DF;

DF;

-do Banco Interamericano de Desenvolvimento -

t lido o seguinte
PROJETO DE LEI DÓ SENADO N• 52, DE 1982-Complementar
Introduz altera(;ào na Lei Complementar n"' 7, de 7 de setembro
de 1970, que instituiu o PIS.

RJ;

-da Embratel - RJ;
-da Light - RJ;

O

Manifestações· sobre Projetos:

Art.

-do Governo do Estado do Amapá- AP, solicitando inclusão na Or-

dem do Dia do PR n' 199/81;
-da Câmara Municipal de Macapá -

AP, solicitando apreCiação ur-

gente do PLC 65/81;
-do Sindicato de Professores de Volta Redonda -

R.J;·-sOiicitando

aprovação do PL 5.102/81;
-da Confederação Nacional das Profissões Liberais -

RJ, contrária

ao PL 444-A/79;
-do Sindicato dos Distribuido.res e Vendedores de Jornais e Revistas

no R. G. do Sul -

RS, solicitando especial atenção ao PL n' 146/78;

- da Federação das Associações Comerciais -

RS, solicitando .estudo

do PLN 26/81;

Çongres~Q

Naçionftl

tação do PL 31/80;
-Fundação Universidade do Rio Grande --RS, soHc_ita.n_do_.infQI'-

mação referente ao PL ll/67;
-da Secretaria de Educação e Cultura do Espírito Santo- ES, solici-

tando aprovação do PL 77/81;
-da Associação Comercial de Porto Alegre -

RS, solicitando infor-

mação referente ao PL 5.515/81;
-da Federação das Indústrias do Estado de São paulo - SP, contrária

ao PLC 111/81;
-do Conselho Regional de TécnicOs de Administração- SP, contrãria
~

ao PL 595/79;
Manifestações sobre o PLS 321/81:
Câmara Municipal de Taubaté - SP;
Prefeitura Municipal de Marília - SP;
Asso.ciação Comercial - RS;
Câmara Municipal de L.ondrina -.PR;
Câmara Municipal de Piracicaba - SP;

Diversos:

· ...

~

··

··-

.

_

- ···Art. 10. Sobre as prestações ou quaiSquer direitos devidos
aos empregados, em decorrência desta lei complementar, não incidirão contribuições previdenciârias nem estão sujeitos ao Imposto de

Renda.
-Parágrafo único. Aos beneficiários desta lei, porém, é faculta~
do reclamar na Justiça do Trabalho a comprovação ou o cumprimento, pelo empregador, das obrigações que ora lhe são cometidas."
Art. 2'~
cação.
Art. 39

Esta lei complementar entrará em vígor na data de sua publi"Revogam~se

as disp9si9õ_es em contrário.

Ju.stjficqção. __
Embora unificados através da Lei Complementar n9 26, de II de setembro de 1975, o Programa de Integração Social e o Programa de Formação
do Patrimônio do Servídor Público contín.uam sendo disciplinados, quanto a
CeftoS.3speCt6s·
a·os· irribafhãdOI-eS-ein-gerã1 e aos servidores públiseja·;-pela Lei Complementar
cos, pela legislação original que os instifuiu,
n'~ 7, de 7 de setembro de 1970 e pela Lei Complementar n'~ 8, de 3 de dezembro de 1970, respectívamenie.
A alteração aqui preconi:iada diz respeito tão.:somente a direitos atribuíveis a trabalhadores celetistas, de modo que necessário se torna viabilizá-la
através da Lei Complementar nll 7(70.
E o que se quer, em síntese, é que, no caso de a empresa empregadora
deixar de cumprir suas obrigações para com o PIS-PASEP, o trabalhador
prejudicado tenha a quem reclamar, dirigindo-se à Justiça do Trabalho.
Até aqui tal procedimento é impossível.ju.stamente em razão de omissão
da lei.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1982. -Nelson Carneiro.

pecunares

-ou

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N• 7, DE 7 DE SETEMBRO DE 1970

-da Câmara Municipal de Coari-AM, comunicando a posse do 1"' Suplente do PP;
- dõ oo·vernã.dOr··ctO "ESta.do de·Mãt."o -GrOsso --MT, solici"útndo apoio

ao Oficio S/30 de -l98f; ·

_ ·-

passa a vigorar com a seguinte· redaç:ão:

licitando rápida aprovação do PLS 309/79;
-da Câmara Municipal de Diadema- SP, solicitando rápida trami-

d~çreta:

fo O art. 10 di Lei Complementar ni 7,~de 7 de setembro de 1970,

-da Associação ProfisSional de Contadores de Porto Alegre- RS, so-

-da
-da
-da
-da
-da
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·

~

-··

~

---

-

~~

~

-da Assembléia Legislativa do Estado do Parã- PA, solicitando providências para o colégio· Paes de Carvalho;
-do SindicatO d.os Ti'abalhadoreS de bloco dOs Portos de Paranã.guã e
Antonilfa·.......:. PR. comunicando transformação da Associação para Sindicato;
-da Associação Brasileira de ChleaStaS - '""RJ, solicitando rãpida aprovação do Projeto de Lei que aumenta o Capital da Embiafilme;
-do Instituto dos Advogados Brasileiros - RJ, solicitando a elaboração e estudo de Projeto_ de Lei= yisando o Salãrio Mínimo profi.ssiona_l do

Advogado;
-da Secretaria de Educação do Estado do Rio Graride do Sul, soliciw
tando providências ao projeto que regulamenta a profissão de fonoaudiólo-

go;
-do Sindicato.dos Empregados em estabelecime~tos Bancários de Santa Maria - RS, solicitando aumento de leito hospitalar em Santa Maria;
-da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé- RS- propondo o
envio -de um expediente sugerindõ a proibição ·de venda de terras brasileiras a
grupos estrangeiros;
-da Prefeitura Municipal d~ Candelá~ia -.-R.."S·, solicit~~d~ ;pro~açã~
da Lei Orgànica do Mfnistério P_úOiiCO;_·
-__ -- __
-da Assembléia Legislativa de Florian6polis - SC, solic_itançlo providências na revogação do artigo.566.da CLT;
-da Câmara de vereadores de. Joinvile- se, contrãria ao reajuste -na
base de 91.39%, dos aluguéis de novembro.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O E>pedienfi: lido vai à publicação.
So.bre a mesa, projeto de lei que ·serã lido pelo Sr. 1"'

~

Secretário.

Art. lO. As obrigações das empresas, decorrentes desta Lei, são de caráter exclusivamente fiscal, não gerando direitos de natureza trabalhista nem
incidência de qualquer.contriOuição prevideii.cíáriã em relação a quaisquer
prestações devidas, por lei ou por sentença jUdicial? ao empregado.
Parág_~_afo úniC.~. As~.iril_p.~rtâ.!J.CÍas fnco-rporadas ao Fufld~ não se classificàm OOmo rendimeÕto do trabalhO. para quãiq~er efeito da Legislação
Trabalhista. de Previdência Sodal ou Fiscal e não se incorporam aos salários
ôu gratificações. nem estã.o sujeitas _ao imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza.
(Ãs Comissões de Constituição e Justiça. de Legislação Social e
de FiilançãS.)"
~
·-~---~~-·-~ - O~ SR.

PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto lid~o serã publicado e

remerrdo às comissões co"mpetentes.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. lY-SecretâriO.-

São lidas as seguintes
Ofício n' 047/82

Brasflia, 20 de abril de· f982.

-·Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa ExcelênCia que substituirei O Deptltai:fó ]uai'ez FUrtãdO. nã (;Qrilissãci-Mista Cncãriegada do estudo e parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constiüiição n"' 10, de 1982, que assegura ap·osentadoria ã mãe.de pesSoa excepcionar ou aO re.Sp6nsávellegal que a substítuã-. alterando a redação do item XIX, artigo 165, do texto constitucional.
/\proveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
estima e consideração. -·Carlos Sant'Ana, Líder em exercício do PMDB.

Oficio n' 048/82

Brasília, 20 de abril de 1982.

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que os Deputados
Adhe-ma·r Santillci,"Aiitônio Mariz, JacksOn Barreto e Ronan Tito foram indic;<:~,dQ~por esta Liderança para substituírem os Deputados Modesto da Silveirã; Catlos Cotta, AntônTo RUSso e Aldo Fagundes, respectivamente, na Co-
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missão Mista encarregada do estudo e parecer sobre a Mensagem Presidencial n' 86/82, na origem, 06/82-CN, Projeto de Lei n• 03/82 que, "dispõe
sobre filiação partidária em caso de incorporação de partidos polflicos e dá
outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
estima e consideração. - Carlos Sant'Ana, Líder em exercício do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Serão feitas as substituições solicitadas~

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr, Senador Jorge: J{alume.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Vresidente e Srs. Senadores:
O Ministério das Relações Exteriores, sob os melhores auspicias, eStá comemorando o Dia -do Diplomata, em homenagem à data natalícia do seu Patrono, o Barão do Rio Branco- José Maria da Silva Paranhos- paladino
da nossa diplomacia. Das mais justas e metecidas essas relembranças de
quem tanto realizo_u pelo Brasil numa época difícil, quando ainda éramos um
país subdesen,olvido, sujeito às injunções de toda ordem, e o tato d9 estadista que chefiava o Itamaraty, com a sua invulgar maestria, inteligência e persuasão, dava-lhe os trunfos que soube colecionar em nosso favor.
Todas essas qualidades, reconhecidas no meio diplomático, eram intrínsicas no primus inter pares da nosasa diplomacia e o deu sterminus das fronteiras, como o cognominou Rui Barbosa.
_
Corroborando esta minha afirmativa, bastaria uma frase do Barão do
Rio Branco, que extraí do livro do seu biógrafo Luís Viana Filho~ para definir
sua grandeza e seu brilhantismo, pelo ensinamento que encerra: "Não fazemos questão de território; fazemo-la de b(asileito_s"_._
Através desse seu admirável tirocínio, sobrepujou incOmpreensões e dificuldades de toda ordem, especialmente nas questões fronteiriças, pelas quais
se tornou credor da gratidão da Pátria, sem ostentar vitórias, um aspecto próprio da sua índole.
Fernando Antônio Raja Gabaglia, em seu livro "Fronteiras do Brasil,"
registra a questão relativa ao rio Oyapoc, na qual o Barã_o do Rio Branco foi
nomeado, em 1898, para defender a causa do Brasil. O seu trabalho foi "de
tal ordem que o colocam entre os grandes geógrafos, cartógrafos, historiadores e diplomatas".
Some-se a esse seu desempenho o caso acreano, que teve um desfecho feliz em 1903, com o majestoso Tratado de Petrópolis. Não é sem justificada razão que o imponente Palácio do Governo do Estado do Acre, construído nas
gestões de Hugo Ribeiro Carneiro e José Guiomard dos Santos,_-denomina-se
Palãcio Rio Branco; e a própria capital tem seu nome, em respeito e· reconhecimento a quem beneficiou aquela terra. Por isso dizemos que a obra de Rio
Branco à frente do Itamaraty, durante 10 anos, foi de tal magnitude que jamais será olvidada. Criou raíZeS que mantêm firme a -diplomacia brasileira.
O jornal O Paiz, que circulou na antiga Capital, em seu número de 10 de
fevereiro de 1928, portanto há 54 anos, evocando a data do falecimento do
homenageado de hoje, registrou que "O nome do barão do Rio Branco não
precisa ser encarecido e louvado- que nele está toda uma gloriosa evocação
de inteligência, de cultura, de sábio conhecimento dos ho~ens e dos problemas do seu tempo".
E adiciona:
'"Restaurador pacífico dos direitos d<r Pátria, ele se tornou o
maior patrono e defensor das nossas fronteiras, que foi fixando e demarcando com o só recurso dos documentos históricos, s~m _eiva de
má fé óu relance de intenção agressiva."
As lições, das mais sãbias, deixadas pelo nosso inexcedível Chanceler
plasmaram as nossas lindes nessa difícil tarefa de conduzir os assuntos da intrincada política internacional. E os seus seguidores têm, nos ensinamentos
do Barão do Rio Branco, a base e a doutrina como suporte dos sucessos alcançados pelo nosso país.
O diplomata é a linha avançada da pâtria; e poderíamos dizer com acerto
que no exterior ele reflete a im3.gein do Brasil. Por isso dizemos que os nossos
diplomatas daqui e de alêm fronteiras têm sabido corresponder aos nossos
anseios, honrando a nossa tradição. E o Ministro Saraiva G:uCrreiró~ como o
responsável pelo êxíto da nossa diplomacia, graças à sua sólida cultura, ocultada no seu aspecto sóbrio e modesto, se enfileira entre os grandes valores da
diplomacia brasileira, com uma competência jã tantas vezes demonStrada na
condução da nossa polítfca externa, SOb a diretriz do honrado Presidente
João Figueiredo.
Sempre atento e acompanhando o desempenho do ltamaraty, sinto-me
orgulhoso de fazer este registrá, em homenagem a esses incansãveis batalha-
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dores anônimos do fortalecimento da nossa amizade e sadia convivência entre os povos e as nações do mundo.
Muito obrigado! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tentarei complementar o discurso que iniCiei ontem sobre o problema
internacional criad_o pelas Malvinas, hoje comentando exatamente o Tratado
Interamericano de Assistência Recíproca, invocado pela República da Argentina.
Recordo-me, Sr. Presidente, de que o Decreto n' 25.650, de 12 de outubro de 1948, mandava o Brasil executar o Tratado Interamericano de Assistência Recípocra, firmado no Rio de Janeiro a 2 de setembro de 1947, por
oca_sião-da Conferência Interamericana para Manutenção da Paz e da Segurança no Continente._
Já o Decreto n• 26.428, de 9 de março de 1949, assinado pelo então Presidente Eurico Gaspar Outra e pelo Chanceler Raul Fernandes,
"tornaVa a entrada público em vigor do Tratado lnteramerica·
no de Assistência Recíproca, firmado no Rio de Janeiro, a 2 de setembro de 1947, por ocasião da Conferência inter-americana para a
Manutenção da Paz e da Segurança no Continente".
E aqui é interessante observar que quando o Presidente Outra baixou
esse decreto, ao se feferir aos países que haviam aceitado eSse acordo, notavase a·ausêrtcia exatamenú(da República da Argentina, que_possivelmente poderia, posteriormente, ter aderido ao Tratado.
O Decreto do Presidente Outra dizia exatamente o seguinte:
DECRETO N• 26.428, de 9 DE MARÇO DE 1949
Torna pública a entrada em vigor do Tratado Interamericano de Assistência Recfproca, firmado no Rio de Janeiro, a 2 de setembro de 1947, por ocasião da Conferência inter-americana para a
Manutenção da Paz e da Segurança no Continente.

O Presiâente da República dos Estados Unidos do Brasil, tendo sido depositados na União Panamericana, em Washington, os
Instrumentos de ratificação, por parte dos Governos da República
Dominicana, do Panamá, da Colômbia, dos Estados Unidos da
América, de Honduras, de El Salvador, dos Estados Unidos doBrasil, de Haiti, -do Paraguai, da República Oriental dO Uruguai, dos
Estados Unidos Mexicanos e da Costa Rica d_o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, firmado no Rio de Janeiro, a 2 de setembro de 1947, por ocasião da Conferência Interamericana para a
Man1,1tenção da Paz e da Segurança no Continente, e promulgado
pelo Decreto n' 25.660, de 13 de outubro de 1948:
Torna público que o referido Tratado, nos têrmos de seu Artigo 22, enrroü-em-v-tgor, com relação aos países acima mencionados
a 3 de dezembro de 1918, data do depósito do instrumento de ratificação por parte do último dos citados Governos.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1949, 128'? da Independência e
61• da República.
EURICO G. DUTRA
Raul Fernandes
No instante em que_o Governo brasileiro ba_ixava esse decreto, aRepública da Argentina ainda não havia firmado esse Tratado.
Posteriormente, através do Decreto Legislativo n'? 58/77, desta vez assina_do evidentement~ como u_m decreto legislatiy~ pelo Senador Petrônio Por·
tella, o Senado dizia o seguinte:
Faço saber que o Congress_o Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu~ Petrônio Portella, Presidente
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 58, DE !977
Aprova o texto do Protocolo de ReformO do Tratado lnteramericano de As.fistência Recíproca (TIA R).
Art. t9 t: aprovado texto do ProtocoJo de Reforma do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TI AR), celebrado em
São José da Costa. Rica, a 26 deju1ho de 1975.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
-Senado Federal, 15 de junho de 1977.- Senador Petrônio Porte/la, Presidente.
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Sr. Presidente, é importante recordar, em parte, o que seja esse tratado,
porque ê exatamente o que se vai proceder em Washington, a partir de hoje, a

solicitação da República da Argentina na aplicação desse Tratado.
Vamos ver, Sr. Presidente, que a situação brasileira, além da situação
americana, também serâ uma situação delicada, porque o Brasil reconhece a
soberania das Ilhas Malvinas, pretendida pela Argentina, e ao reconhecer
essa soberania, Sr. Presidente, ele vai se deparar com alguns aspectos atinentes a esse Tratado, e pode haver, evidentemente, algumas contradições.
Não sabemos, a esta altura, qual serâ a posição do Governo brasileiro,
porque, lamentavelmente, como disse ontem aqui no plenãrio do Senado, não
só pelo desinteresse da Casa, mas também por falta de informações, o Con~
gresso Nacional, particularmente o Senado da República, é pouco informado
sobre a política externa brasileira.
Veja, Sr. presidente, que ainda ontem lembrãvamos que apenas na próxi~
ma terça-feira, quando possivelmente só nos trarã histórias, S. Ex• o Ministro
de Estado das Relações Exteriores estarâ compãreCeiülo ao Senado, e eu tive
a ocasião de afirmar, e reafirmo hoje, que não por culpa de S. Ex• o Sr. Ministro de Estado, mas sobretudo por um desinteresse grande, o que é anormal,
do Senado da República.
Portanto, não sabemos qual seria a posição do Governo brasileiro hoje,
e nos próxiinOS dias, em relação à evocação desse Tratado pela República da
Argentina.
Mas vale destacar exatamente alguns aspectos sérios com que o Brasil
vai se deparar. Vejamos o que diz o art. f9 do tratado;
··As altas Partes Contratantes condenam_ formalmente a guerra
e obrigam-se, suas relações internacionais, a não recorrer à aineaça
nem ao uso da força, de qualquer forma incompatível com as dispo~
sições das Cartas da Organização dos Estados Americanos e das
Nações Unidas ou deste Tratado."
E aqui, então, Sr. Presidente, vale a pena lembrar o que foi dito também
ontem, aqui na sessão plenãria do Senado, que, a 2 de abril de 1982, o Conselho de Segurança das Nações Unidas deliberava o seguinte:
I -exigir" a fmediata cessação das hostilidad.es;
2 ........ exigir uma imediata retirada de todas as forças argentinas
das ILhas Falkland (para a ONU, elas assim se denominam);
3 - Instar os governos da Argentina e do Reino Unido a bus~
carem uma solução diplomática para suas díferenças e a resp'eitarerh
plenamente os propósitos e prindpios da Carta das Nações Unidas.
É claro que se poderia dizer que a partir de 1960 a Organização das
Nações Unidas tem quase que reconhecido juridicamente os movimentos de
libertação, sobretudo aqueles visando exatamente à descolonização que ainda
se encontra na face da terra. É defesa que aqueles estudiosos do Direito Internacional admitem: que a ONU, a partir de 1960, tem reconhecido esses movi~
mentes de libertação. E poder-se-ia alegar que nesse caso seria um movimento de libertação o avanço das tropas militares argentinas sobre as Ilhas Mal vinas.
Mas é verdade, Sr. Presidente, que mesmo nessa interpretação dos estudiosos da política internacional, o Conselho de Segurança deliberou exatamente o seguinte:

I -exigir a imediata cessação das hostilidades;
2 - exigir uma imediata retirada de todas as forças argentinas
das Ilhas Falkland.
O arL 39, Sr. Presidente, do TIAR, vai nos obrigar a um outro exame
mais apurado por parte do Itamarati, quando deparamos com o seguinte:
I. As Altas Partes Contratantes concordam em que um ataque armado de qualquer Estado contra um Estado Parte serã considerado corno um ataque contra todos os Estados Partes e, em conseqüência, cada uma delas se compromete a ajudar a fazer frente ao
ataque no exercício do direito imanente de legítima defesa índivi~
dual ou coletiva que é reconhecido pelo artigo 51 da Carta das
Nações Unidas.
No parágrafo 2~ deste art. 3~. encontramos o. seguinte:
2. Por solicitação -do Estado ou dos Estados Partes diretamente atacados por outro ou ou_tros Estados Americanos_. e ~té que
o Órgão de Consulta previsto neste Tratado teme uma dec_isão cada
um dos Estados Partes poderá determinar, segundo as circunstâncias, as medidas imediatas que adote indivídualmc;::nt~. em cumprimento da obrigação de que trata o parágrafo precedente.
Sr. Presidente, não sabemos a que ponto também a Argentina vai exigir a
aplicaç~o do TIAR, mas podemos, a esta altura, considerar altamente dramã-
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tica a própria posição brasileira em relação a esse tratado que o Governo brasileiro reconhece.
O parãgrafo 39 deste artigo, Sr. Presidente, diz o seguinte- e ai é importame destacar:
Em caso de ataque armado de origem extracontinental contra
um ou mais Estados Partes, e até que o órgão de Consulta tome uma
decisão, cada um dos Estados Partes poderá determinar, segundo as
circunstâncias, por solicitação do Estado ou dos Estados Partes atacados, as medidas imediatas que a dote no exercício de seu direito de
legítima defesa individual ou coletiva, de acordo com o Artigo 51 da
Carta das Nações Unidas e com a .obrigação estabelecida no parágrafo J9 deste Artigo.

O parágrafo 59 diz:
O estipulado neste ArtigO aplicar-se~á a todos os casos de ataque armado que se efetue contra um Estado Parte, na região descri~
ta no Artigo 49 ou em território sob a plena soberania de um Estado
Parte.
Ao que parece a Argentina poderia solicitar o art. 69 No entanto, no§ 69

do art.

3~',

já- encontramos:

'"Poderijp ser aplicadas as medidas de legítima defesa de que
trata este Artigo, até que o Conselho de Segurança das Nações
Unidas tenha tomado as medidas necessárias para manter a paz e a
segurança internacionais.''

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite '!· Ex• um aparte?
Com muito prãZer, eminente Senador.
O Sr. Luiz Cavalcante- Poderia V. Ex• me fazer o faVor de repetir o
pri~eiro diSpositivo que V. Ex• leu, pelo qual as nações latino~americanas
obrigam-se a não recorrer à força?
O SR. ITAMAR FRANCO -

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não, com muito prazer, Senador
Cavalcante.
Lendo para V. Ex•, é exatamerite a atenção que chamo, que houve uma
decisão do Conselho de Segurança _das Nações Unidas, mas, ao mesmo
tempo, o Brasil reconhece a soberania das Ilhas Malvinas para o Brasil, e
para a ONU chama_das de Ilhas Falklands, Diz o segt!inte o art. l9;
Lui~

«As Altas Partes COntratantes Condenam formalmente a
guerra e obrigam-se, suas relações internacionais, a não recorrer à
ameaça nem ao uso da força, de qualquer forma incompatível com
as disposições das Cartas da Organização dos Estados Americanos e
das Nações Unidas ou deste Tratado.

OS!_. Luiz Cava_l~ante- Muito grato a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Luiz Cavalcante, V. Ex•
pinça eiatamerite o aft.. {Q, que considero da maior importância e que poderâ
colocar o nosso Pais numa posição difícil, pois- como eu disse_- se o Brasil
reconhece a soberania das Ilhas Malvinas - é reconhecida, o Governo
brasileiro tem reconhecido essa soberania ~ e, ao mesmo tempo, se
reconhecemos essa soberania e se entendemos que esta é uma forma de
libertação contra o colonialisrrio, é claro que não saberíamos __,.e ai é que está
a dúvida até agora não esclarecida, e talvez até com razão,. pelo próprio
ltamaratí ........ qual seria a posição brasileira: ao reconhecer a soberania
estaríamos nós, implicitamente, também, reconhecendo que se trata de um
movimento -de libertação? Se esta for a concepção do Itamarati, concepção
que o Congresso não conhece e, evidentemente, é um caso que merece estar
sendo conduzido desta forma, dentro da área diplomática, aí se torna difícil
que o Brasil não venha a ter que aceitar, caso o governo argentino reclame, a
própria utilização de força na defesa da República Argentina.
O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex• podia permitir- no azado momentoque eu expres-sasse a mínha opiniãO, a minha desvaliosíssima opiriião :i
respeito?
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Luiz Cavalcante, é com prazer
que debato com V, Ex• Já tive ocasião -de dizer, não que seja um assunto
árido, mas é assuntO que, lamentavelmente, pouco interessa ao Senado
Federal. E sempre hã aquela esperança, quando falamos em Assembléia
Nacional Constítuirile, quando falamoS na reforma da Constituição. Tenho,
para mim, que o Senado Federal há de ter outra djsposição dentro do sistema
bicameral brasileiro. O Senado Federal talvez tenha que se libertar de
algumas coisas, a que hoje estão sujeitas a sua apróvação e a sua discussão,
para que realmente retome, sobretudo no campo das relações exteriores,
aquela convicÇão que entendemos ·que -o Senado da República deva ter.
Portanto, é sempre um prazer ouvir V. Ex•
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O Sr. Luiz Cavalcante - Muito obrigado, eminente Senador Itamar
Franco.
Em primeiro lugar, por ordem cronológica, ou hierârquiCa, as-nações
americanas obrigaram-se a não recorrer à força, pelo menos a não tomar a
iniciativa de recorrer à força. Então, me parece que esse artigo precede
qualquer outro dispositivo. Inegavelmente. Assim, não pode a Argentina, a
meu ver, exigir das nações americanas que a acudam agora, que venham em
socorro dela, porque, na verdade, a agressora foi a·riãção argentina. Foi ela
quem entendeu de fazer justiça com as próprias mãos. ~ verdade que o
colonialismo é hoje coisa terrivelmente anacrônica. Mas aí está a ONU,
OrganizaÇão das Nações Unidas, para resolver as pendências. Era o caso-de a
Argentina, então, submeter à Alta Corte Mundial a sua justa pretensão, e não
tomar a inicüitiva de conquistar à força aquele terreno que reivindica. A
Argentina aí está cometendo uma fertível incoerência contrã ela mesma. t
que em 1902, eminente colega, ficou famosa a Doutrina Drago, do então
Chanceler argentino Luiz Maria Drago, que investiu furiosamente contra
nações européias - se não me engano Alemanha, Inglaterra e Itâlía - que
bloquearam e canhonearam mesm J as costas da Venezuela, para obrigá-la a
pagar uma dívida que não tinha honrado em tempo. Então, Luiz Maria
Drago, esse meu ilustre xarã, tornou famosa a sua Doutrina, a Doutrina que
caracteriza a veemência com que a Argentina se opôs à agressão. Pois bem,
agora a Argentina está num papel inverso, pois a agressão partiu dela. E
tendo sido ela a agressora, repito, me parece que desobdga o Brasil e as
demais nações de a considerarem a nação agredida, porque, a iniciativa da
força foi da República irmã. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO.~ Agradeço, mais uma vez, a V. Ex•,
Senador Luiz Cavalcante.
Vejamos a gravidade do problema: quando- e até cansativamente, eu
sei- insisto aqui, no plenârio do Senado, e hoje tenho que fazê-lo através do
Senado, porque, lamentavelmente faço parte da Mesa Diretora --evidente
que falo lamentavelmente com o devido respeito - e não faço parte da
Comissão de Relações Exteriores do Senado, lá fui apenas outro dia, para.
solicitar a presença do nosso Chanceler aqui --vamo-nos deparar com uma
posição diffcil. O Congresso Nacional tem que estar perfeitamente
informado, porque, diferentemente da Argentina, com Carta outorgada ou
não, estamos sob uma Constituição. Lã, o governo argentino pode enviar
tropas sem consultar ninguém, porque o governo de lá vive hoje sob um
autoritarismo presente. Aqui, no Brasil, não. A Constituição brasileira é clara
-nenhum envio de tropas serã feito sem o Congresso Nacional opinar. Esta
é uma realidade, Senador Luiz Cavalcante, que pode estar presente dentro de
poucos dias, e quando o Congresso Nacional vai-se infoiinar, em duas horas,
em meia hora sobre a autorização de envio de tropas, se for o caso? Da sua
Marinha de Guerra, possivelmente? Da sua Aeronâutica ou do seu Exêrcito?
É por isto que trago este assunto - e esperamos nós que isso não
aconteça- sempre na esperança de que a paz predomine, que o bom senso
predomine entre as nações, mas, de qualquer forma, só a invocação desse
tratado hoje, praticamenfe pela madrugada, e jâ hoje uma reunião, em
Washington, pela Argentina, pode amanhã o Brasil ser chamado, para não
ficar fora da comunidade latino-americana, a intervir no processo. Se_ a
mediação americana falhar e se os britânicos resol_verem realmente investir
nessa região do Atlântico Sul, o Congresso Nacional vai ter que se deparar
com a situação de fato. ~por isso, nobre Senador Luiz Cavalcante, que,_às ·
vezes, trazemos estes assuntos, porque pode não acontecer nada, _mas o
Congresso terá que opinar, se for o caso, sobre o envio de tropas. A
Constituição é clara neste aspecto. Nós vivemos sob uma ordem ainda não
totalmente democrâtica, mas nós já avançamos no processo de abertura.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite-me ainda uma intervenção?
(Assentimento do orador.) A questão, para nós brasileiros, é tanto mais difícil
- e não podemos olvidar isso - porque anos atrás, mas não hâ cento e
cinqUenta anos, conforme data a posse das Malvinas pela Inglaterra, hã
muito menos tempo do que isso, a Argentina reivindicou a posse do chamado
Território das Missões, no Rio Grande do SuL
O SR. ITAMAR FRANCO- E vale a lembrança de V. Ex•
O Sr. Luiz Cavalcante - É verdade_ que vou aventar uma simples
hipótese, uma hipótese demasiado temerária, mas não podemos deixar de
levá-la em consideração: e se arn_anhã a Argentina se julgar suficientemente
forte e resolver, também, construir outra situação de fato e invadir o antigo
Território das Missões anexendo-o ao seu território?

O SR. ITAMAR FRANCO. -~ Exatamente, nobre Senador Luiz
Cavalcante. isso que tentamos, dentro do fluxo de informaçõeS que temos e
que é pouco, mostrar que não é possível, na aproximação do fim deste sêculo,
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com o século XXI às nossas portas, recorrer ao uso da força, das forças
militares par<! anexar este ou aquele território. V. Ex~ lembra muito bem o
que poderia ocorrer, eventualmente, pois esperamos que nãO acOnteça.
O Sr. Agenor Maria- Permit~me V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não.
O Sr. Agenor Maria - Nobre Senador Itamar Franco, eu acho, na
i"eaJidade, oportuno V. Ex~ trazer ao debate, nesta casa; o problema das
Malvinas. Entendo, nobre_ Senador Itamar Franco, que, segundo o tratado
~o~ países dessa área, a Argentina estaria na obrigação de participar a todos
esses países o que ela tinha ·em mente~ que era invadir as Mal vi nas. Se ela não
tomou a iniciativa de participar a esses países e invadiu as Malvinas, à revelia
de qualquer um deles, esses países estão desobrigados de correr o risco que ela
está correndo. A minha impressão é que esse tratado que V. Ex• tem em mãos
nã-o nos o_briga, diante do fato consumado, a acompanhar o tresloucado gesto
da Argentina. A obrigação dela, na minha concepção, era entrar em
entendimento com os países da América e saber que providências deveria
tomar, para chegar a essa providência que tomou, de comum acordo com
todos eles. Não à revelia desses países, temerariamente, tomar essa medida,
criando uma situaÇão de fato e obrigando a todos nós a incorrer nesse erro
tresloucado que pode reservar ao Mundo uma terceira guerra mundial.
Muito obrígãdo, nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Agenor Maria, veja V. Ex•
exatamente a delicadeza do problema.
O Sr. Paulo Brossard- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre Senador?
O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, ouço o nobre
Senador Paulo Brossard.
O Sr. Paulo Brossard- Não era a minha intenção -interromper o seu
-discurso, oportuno e impOrtante: ..

O SR. ITAMAR FRANCO- f: sempre um prazer ouvir V. Ex•
O Sr. Paulo Brossard - ... senão que estava a ouvi-lo com a maior
atenção. Mas o nobre Senador Luiz Cavalcante lhe_ dell_ um aparte que, de
certa forma, me levou a violentar-me ...
O SR. ITAMAR FRANCO- Nós temos que agradecer, em nome do
Senador Luiz Cavalcante ...
O Sr. Paul à Brossard - ... solicitando a V, Ex• esta permissão de
interferir no seu discurso. -~ -qUe o nosso cininente colega por Alagoas
lembrou que, em tempos idos, há menos de 150 anos, Brasil e Argentina
tiveram um litígio de carãter fronteiriço, o problema das Missões. Problema
que já se discutia ao tempo do Império, que a República quis resolvê-lo, e
pretendeu mesmo fazê-lo. Quando, ainda sob o Governo Provisório, o
Ministro das Relações Exteriores, Quintino Bocaiúva, foi a Buenos Aires e,
lá, celebrou um tratado com a Argentina, pondo fim ao litígio, tratado esse
que o Senado republicano não aprovou, porque, naquele tempo, o Senado
não aprovava todos os atos do Poder Executivo. E o signatârio desse tratado
era o Patriarca da República, era Quintino Bocaiúva, Senador também. Pois
bem; como o Senado brasileiro deixou de ratificar, de chancelar o tratado,
celebrado e assinado pelo Ministro Qu-ínti"no Bocaiúva, a questão foi
colocada em termos de um juízo arbitral, que foi julgado pelo Presidente dos
Estados Unidos da América do Norte. O advogado do Brasil, ou o defensor
dos interesses brasileiros, foi o Barão do Rio Branco; o advogado, defensor,
dos interesses argentinos, foi Estanislao Zeballos. Como sabe V. Ex.f. e a Casa,
a sentença do juiz arbitral foi favorável ao Brasil. Este o episódio, aqui
lembrado pelo Senador Luiz Cavalcante. Mas, se me permite, não há
similitude entre as duas situações, entre a situação das Missões ou do que foi
o caso das Missões com a situação das ilhas Malvinas. A situação das ilhas
Malvinas é uma situãção que eu chamaria de litigiosa. Nunca houve, ao que
eu saiba, uma decisão da Justiça internacional ou de um acordo internacional
que fizesse as vezes de uma _transação ou de uma composição. Não é o caso,
dado o litígio Brasil-Argentina, a respeito da fronteira entre os dois países.
Ali ambos os países convencionaram colocar o problema sob a decisão de um
juízo arbitral, que foi proferido e ambas as partes aceitaram, como não
podiam deixar de aceitar. De rnod6 que aqui rio caso Brasíi-Argeritina existe
uma solução_ internacionalmente consagrada e irrevisível. Não se trata de
uma situação litigiosa. A situação litigiosa- havia; deixou de haver no
momento em que as partes colocaram a disputa sob um julgamento, que foi
proferido, a sentença foi pro latada e, desde então, jamais se questionou sobre
o assunto. Quando nós tivemos a questão com a Grã-Bretanha, nos limites
com a Guiana Inglesa, e quando os interesses do Brasil, magistralmente
defendidos por Joaquim N abuco, foram, iniqUamente, confiscados pela
decisão do Rei da Itália, de juiz arbitrai que, como se sabe, deixou de acolher
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o parecer dos juristas a que tinha incumbido de preparar, de ~laborar a
sentença, para dividir, salomonicamente, a área entre os dois países, uma
fórmula cômoda, mas injusta, dando à Grã Bretanha mais do que a GrãBretanha defendera, o Brasil teve que honrar o seu compromisso e aceitou,
como não poderia deixar de aceitar, aquela sentença iníqUa, sentença injusta,
sentença moralmente indefensável, mas que os interesses políticos do Rei da
Itália fizeram lavrar. De modo que me pareceu conveniente fazer uma
observação, pelo menos à guisa de reflexão ou de indagação. Quer~me
parecer que não existe Síti'filitude, jã não digo que não existe identidade, mas
acho que não existe, seqUer, sirriilitude, entre o problema Argentina-GrãBretanha, em relação às ilhas Malvinas ou às ilhas Falklands e a situação que
eX:istfu entre o Brasil e a Argentina, em relação aos seus limites, as suas
fronteiras. Era apenas esta a observação que me pareceu c_onveniente
ponderar.
O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço, em primeiro lugar, ao nobre
Senador Luiz Cavalcante que, no seu aparte, pôde, não diria, despertar o
nobre Senador Paulo Brossard, mas pôde permitir ao Senado Federal que,
com as suas luzes trouxesse S. Ex•, ele com a inteligência que todos nós
reconhecemos, de homem que conhece perfeitamente os problemas de ordem
internaciomll, que o Senado Federal está realmente apto para debater esses
assuntos. Só não o faz, quando não quer.
Entendi, Senador Paulo Brossard, que não houve, no pensamento do
Senador Luiz Cavalcante, nenhuma similitude entre o problema das
Malvinas e o das Missões. S. Ex•, e ele poderã dizer melhor do que eu, quis
mostrar que, às vezes, mesmo as decisões das altas cortes, através do arbítrio
internacional, podem ser desrespeitadas quando há governos fortes, quando
há crises em governos que pretendem, sempre, empregar a força. E nós temos
hoje, nas Américas~ sobretudo na América La·· ;.1a, vârios pàntos- que estão
sendo discutidos e _esse aspecto das ilhas Malvinas pode, amanhã, suscitar a
esse ou àquele partido que, se se usa a força e é beneficiado pelo uso da força,
o uso___ da força _vale e _muitas dessas forças poderão ser utilizadas
independentemente do arbítrio íiltünacion31.
Eu creio que este deve ter sido o pensamen~o do Senador Luiz
Cavalcante, mas vejo que S. Ex• jâ levantou seu microfone e eu lhe darei, com
muito prazer, o aparte.
O Sr. Luiz Camlcanti - Eu só queria lembrar a frase do Chanceler
argentino Estanislau Zeballos, quando ele teve conhecimento do laudo do
presidente americano, laudo favorável ao Brasil. A frase foi a seguinte: "O
meu país prefere ter cabeça de mosquito do que cauda de elefante." isto tem
uma significação muito grande: mostra com que fair-play (por antifrase) a
Argentina acolheu a decisão favorãvel ao Bi-asil. Muito obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço mais uma vez, Senador Luiz
Cavalcante.
Sr. Presidente, vou encerrar o meu pronunciamento, que outro objetivo
não teve que chamar, mais uma vez, a atenção do Senado Federal para a
gravidade do problema. E, principalmente, Sr. Presidente, -mostrar aos Srs.
Senadores que, mais do que nunca, é preciso uma constância e uma
participação cada vez mais efetiva na jJoHtica exteii13 -b-rasileira. Ainda hOje
V. Ex•. tão logo iniciada a sessão, lia, através de um ofício da Presidência da
República, a designação para mais uma chefia diplomática no exterior. Esta
tem sido, praticamente, a nossa posição: vamos aprovar a indicação de um
chefe de missão diplomática na Comissão de Relações Exteriores, vamos
aprovâ-la no plenário e aí acaba a particpação do Senado nã pi--oblema da
política externa.
As luzes vermelhas indicam que o meu tempo estã findo, Sr. -Presidente.
Eu vou encerrar dizendo que a Argentina, ao pedir essa reunião, ·em
Washington, coloca o Brasil, por certo, numa posição difícil. Coloca o
Congresso Nacional numa posição de expectativa, POrqUe, quer queira ou
não, ele terã que votar qualquer autorização de envio de tropas a uma
situação de beligerância. E foi por isto que, ontem, ao terminar o meu
discurso, citei o art. 42 da Cã:f-ta- das Nações Unidas, que, se falhar a
mediação americana, deverá ser aplicado. E não custa nada lembrã-lo ao
Senado, encerrando este meu pronunciamento:
··Artigo 42

No caso de o Conselho de Segurança considerar que as
medidas previstas no art. 41 seriam ou demonstraram que são
inadequadas, poderá levar a efeito, por meio de forças aéreas,
navais ou terrestres, a ação que julgar necessária par(! manter ou
restabelecer a paz e a segurança internacionais. Tal ação poderá
compreender demonstrações, bloqueios é outras operações, por
parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos Membros das
Nações Unidas."
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Sr. Presidente, seria uma força internacional formada pelos próprios
países latino-americanos mais pertos do problema.
O nosso interesse é que o AtlântiCo Sul não se transforme, Sr. Presidente,
_como disse ontem, e~ mais um_peão entre aqueles que_ querem cada vez mais
se bitolar à Rússia ou aos EsÍadoS Un-idos. Sr. Presiderite, participando, uma
vez, de reunião das Nações Unidas, pude observar que as armas
convencionais, estas podem ser discutidas--no grande- plenário das Nações
Unidas, mas as armas estratégicas, as armas nucleares, só através do Plano
Salte, só_ através dos Estados Unidos .e _da União ~oviética. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Luiz Fernando Freire. (PaUsa.)
s: EX' não está p-resente.
ConcedO a Palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. (Pausa.)
S. Ex!! não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores:_
Cumpre registrar o 229 aniversário da fundação de Brasília. Muitos dos
que aqui estão participaram da sua inStalação. Neste momento, ao recordar
essa efeméride da cidade e do País, juStO Serâ que se lembre a figura do seu
idealizador, o saudoso Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Houve
tempo em que um orador, desta tribuna, se congratulo_u_c_om a comemoração
de mais um aniversário de Brasília, mas teve a capacldade de, descrevendo
tudo quanto aqui ocorreu, silenciar o nome do seu construtor. Modesto Líder
da Minoria, ocupei a tribuna para -dizer apenas O segülnte: Sr. Presidente,
acabamos de ouvir uma oração em que se fa_lou da _l?íblia sem citar Jesus
Cristo.
Os tempOs mudaram. Hoje, a Nação jã revel'encia;-foda ela, afastadas as
divergências polítiCas do passado, o seu saudoso Presidente. O memorial
Juscj!lino Kubitsdiek é uma contribuição do Governo e do povo para
perpetuar a memória do grande estadista.
Mas, ao fazer este registi:'o, Sr. Presidente, quero lembrar aqueles
modestos candangos que carregaram em suas mãos os- materiais de
construção, Inventando meios de carregar pelas escadarias o material que as
máquinas americanas não conseguiam levar ao teto. Houve até um momento,
Sr. Presidente, em que uma determinada firnta, que trazia para um desses
edifícios grandes vigas de ferro, viu que o guindaste não conseguia levar essas
vigas ao teto. E foram os candangos, homens vindos de todo o Brasil,
principalmente do Norte, Nordeste, Goiás, Minas Gerais que, nos ombros
carregaram as vigas, para que elas pudessem ser colocadas nas alturas dos
imóveis.
O Sr. GastãO" Müller- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO -

com muito prazer.

O Sr. Gastão Müller -

Senador Nelson Carneiro, V. Ex• disse uma
verdade, como se diz na gíria, nua e crua: dissOciar Brasília de Juscelino
Kubistchek é uma heresia. E já se praticou essa heresia para satisfazer os
poderosos de um certo momento, neste Congresso Nacional, nas suas duas
Casas. Acho que Brasília, como cidade, é muito mais importante, não como
fim, mas como meio. Q-Uer dizer, o desenvolvimento dos nossos Estados, o do
S_enador Santillo e do meu, Mato Grosso e GOiãs, foi feito em termos de
velocidade de corrida de automóveis, como as do nosso campeão Piquet e,
naturalmente, foram progressos em função de Brasília. Então, além de ser
uma bela cidade, uma obra de arte da genialidade dos grandes idealizadores,
da parte concreta da cidade, e do estadismo de Juscelino Kubitschek de
Oliveira, Brasília tem essa função benemérita de integrar o Brasil em si
mesmo e ser o grande portal, depois de outros portais, na conquista da
integração nacional.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado. V. Ex• antecipou um
aspecto que me cumpria focalizar.
Mas, tenho dois outros aspectos, Sr. Presidente; um deles é a punição ao
homem que vive em Brasília,_ a punição cíviCa daquele que não pode sequer
votar e cujo título de eleitor apenas lhe serve para ~o19car nos quadros ou
guardar nas gavetas, porque o cidadão que nasceu em Brasília ou para aqui
transferiu o seu título não tem direito de votar.
E hoje. a ComissãO" Especial qUe vai dar parecer sobre o projeto relativo
à ffiensagem presidencial, e de que é reiator o Deputado Jorge Arbage,
certamente irá rejeitar--Uma emenda de minha autoria que autoriza todo o
cidadão residente em Brasília, tenha ele ou não título transferido para esta
cidade, o áheíto de votar não só para Deputado Federal, mas também para
Governador, vice-Governador, Deputado Estadual e Senador dos seus
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Estados. Sei que a· emenda será, como todas as outras, rej~itada, porque a
puniÇão cívica que-pesa sobre o cidadão de Brª-sília sç prolongará por muito
tempo.
_
-· __
Finalmente, Sr. Presidente, nesta breve refer~ncia a Ufna- efeméride tão
grata ao desenvolvimento do País, a multiplicaçãb- _qe oportunidades para
todo o interior brasileiro, eu queria me referir ao con-Stante desinter~se ni;l
aprovação de um projeto, de minha autoria, que_ assegura aos pioneiro~ de
Brasília o direitO de continuar morando em Brasilia_até a morte~ Porque, pel_a
aposentadoria, eles são violentamente afastados das suas casas depois de_seis
meses que é o prazo legal. O homem que veio para Brasília não tem o direíto
de se aposentar no serviço público porque perde a casa onde mora, não tem
sequer o direito de morrer, pois que a viúva e os filhos são despejados. Esses
são os prêmios que o Governo dá aos que construíram com o seu sacri_fíc_io,
com o seu idealismo, com o seu suor, com o seu denodo a Capital do Brasil.

O Sr. Henrique Santi//o- Permite V. Ex•_um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra.
O Sr. Henrique Santillo- _Eminente Senador Nelson Carneiro, V. Ex•,
nesta véspera de comemoração de mais um aniversário de Brasília, usa a tribuna para ressaltar alguns aspectos importantíssimos da presença da Capital
do País neste Planalto Central, neste centro do Brasil, neste coração geogrâfico do Brasil. Gostaria eu de, apoiando:-o inteiramente, solidarizando-me inteiramente com as suas palavras, com as suas colocações, ressaltar também,
como bem disse V .. Ex•, a inJusta punição cívica a que Submetem ainda quase
dois milhões de brasileiros aqui residentes. Mas, nobre Senador, estou convencido de que cada vez mais intensamente estarâ esta mesma população
mobilizando-se nas suas cidades satélites desassistidas, superpovoadas, aqui
no Plano-Piloto privilegiado, organizando-se no sentido de conquistar suarepresentação política, conquistar aqui a-eleição dos prefeitos destas cidades satélites, de uma assembléia legislativa que possa fiscalizar, no futuro, este Go~
verno do Distrito Federal, que possa legislar em nome desses milhões de brasileiros. E também uma representação nesta Casa e na outra Casa no Congresso Nacional. Estou certo tambéin que um dia haveremos de conseguir até
mesmo a eleição direta do Governador do DiStrit_o Federal, porque este é um
direito inalienável de seu povo e da sua população: o _de eleger pelo voto direto e livremente o seu governante. De !llodo q_ue, aproveito, com a permissão
de V. Ex•, esse seu brilhante e oportuníssimo discurso, para mais uma vez colocar aqui essa necessidade, a necessidade da luta dos partidos políficos f3ffibém, nesse processo de mobilização da população pela conquista_ da represen~
tação política· para Brasília. O nosso Partido, o PMDB, tem esse compromisso. Os demais Partidos oposicionistaS, tOdos eles, têm esse mesmo compromisso. Estou certo de que, um dia, o próprio Partido do Governa há de reconhecer a justiça -có-nt!da _nesse mesmo compromiss<?._
O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço penhoradamente a V. Ex• a
contribUição que traz ao meu discurso. Realmente, quando a cidade do Rio
de Janeiro era a Capital do Brasil, ali se elegiam não só os representantes ao
Senado Federal, corno também os membros à Câmara -dos Deputados. Houve até um Governador, eleito pelo voto direto, que foi o saudoso Dr. Pedro
Ernesto.
Portanto, é - e repitõ ---uma punição cívica, não~ só evitar que o cidadão de Brasília vote como também evitar qU:e o cidadão de Brasnia seja eleito.
O Sr_. Itamar Franco - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não.
O Sr. Itamar Franco- Para cumprimentar, também, V. Ex• que iniciou
dizendo de Brasília, e de Brasília logo associamos a memófia- desse grande mi~
neiro e grande patriota que foi Juscelino Kubitschek de Oliveira, um homem
de visão; um grande estadista. Mas, Senador Nelson Carriei:i-0, eU gostaria de
reforçar a tese do Senador Henrique Santillo, porque tive ocasião-de apresentar duas emendas à Constituição, propondo, exatamente, a criação de uma
assembléia em Brasília. É este o grande _vazio _que se depara quando ela vai
completar vinte e dois anos. E o que nós temos assistido, nobre Senador Nelson Carneiro, é que o Senado Federal teima, e digo teiina porque ele não tem
estrutura adequada para continuar legislando sobre as coisas de Brasília. Não
estou culpando a Comissão do Distrito Federal, não estou acusando os Srs.
Senadores, mas a verdade é que nós Senadores, durante grande parte dos nos~
sos trabalhos no Senado, estamos preocupados com as coisas dos nosso Estados de origem. Nós aqui chegamos, às vezes, com um completo_desconhecimento do que se passa em Brasilia. Jã tive ocasião- de dizer aqui que a nós
pode não intér"essar o problema do calçamento, da água, da luz, do esgoto,
mas ao cidadão brasiliense, que mora numa superquadra dessas, numa cidade
dessas afastadas, a ele interessa o problema do lixo, que não p_ode ser dito
aqui no Plenário do Senado_ Federal, ou se for dito, acontece como lembrei

ontem, ninguém presta atenção, ninguém invoca esses problemas. Portanto,
Senador Nelson Carneiro, a oportunidade" do discufso de V. Ex•, e na minha
opinião, o grande vaz~o dos vinte e dois anos. ê exatamente a falta de sensibilidade das nossaS autorídades maioreS, para dar uma -reprCsentaÇão política a
Brasília. Enquãnto não houver essa representação pOlítica, os brasilienses ficarão ~orno estão, afaStaâos do poder de decisão e, muitO pior, desassistidos
naquelas reivindicações ínais primárias de todos eles.
O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex• a sua intervenção
porque ia fazer referência ex<itamente--às iniciativas de sua autoria para que
Brasília tivesse uma representação no Congresso Nacional e até uma assembléia legislativa. Nada disso foi aproVado. São passados vinte e dois anos.
Façamos votos pa-r:a que, muito em breve, estas esperanças se tornem realida~
de. Porque, se nós nos lembrarnlos o montante do orçamento que se aplica
em Brasília e o número de seus habitantes, se verá que essa imensa multidão,
hoje, já maior do que um milhão e meio de _habitantes. necessita de ter repre~
sentantes que expressem seus pensamentos, suas vontades e suas aspirações.Sr. Presidente, quero concluir fazendo votos para que, no dia 21 de abril,
ao lembrarmos o sonho generoso de Tiiadentes e seus companheiros de
martírio e glória, também pensemos que é preciso dar aos que moram em
Brasilia o direitõ" de ter voz no Congresso Nacional e de lutar, eles mesmos,
pelas aspirações das gentes que eles representam. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~ Estã finda a Hora do Expedien·
te.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Não hã .. quorum" para deliberação.~
Em conseqiiência, todas as matérias da Ordem do Dia, dependentes de
votação, têm sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.
São os seguintes os itens cuja cipreciação é adiada.
Votaçã~, em turno único_, do Proje~o d~ Lei _daCãmafa n9 ·q4, de 1981
-Complementar (n9 168/80- ComPierrieniar; na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de
31 de dezembro de 1968, que esta~_elece normas gerais de direitO tributário, e
dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 al.356, de 198!, das Comissões:
- de Constituição e· JuStiça;- -ie Economiil; e
---=- de Finanças.

(Dependendo da votação do Requerimento n9 47/82, do Senador José
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.)
2

Votação, em primeiro turriO, do Projeto de Lei do Senado n9 I 3, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão _de
aposentadoria especial para o comerciârió, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n"'s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Coizstiluição e Justiça, pela constíiucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, fãvorável;
- de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Víana e José Fragelli.
3
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de
1980, 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 também integre- a rerriuner-ação, 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.
4

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Seriado 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, 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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5
Votação, em primeiro turno, do ProjetO de Lei do S~na,do n9 _J_52, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comisoão
-de Constituição e Justiça, pela constitucio_nalidade, juridicidade e. no
mérito, favorável.
6
Votação,- em primeiro turno, do Projeto de Lei ·do Senado n9 25-5, de
1980, de autoria do Senador Nelson C~rneiro, que â.ci"êscenta-dispositivos à
Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• salário devido aos- trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constítuCionalidade e jurididdade;
--de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favurãvel.
7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do_ Senado n9 362, de
1979, de autoria do Senador Humb~rto LucenÇt~ quç: ~lt~ra disQ_osW~-d~_ L~_
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo '
~ ~ ~
_ -~ ~ --~
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130a í.l33, de 198f; das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Cil'il; e
- de Finanças.
8
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
contâbil e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiçd, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Soda!, favorâvel;
- 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
·Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)

O SR- PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Encerrada a Ordem do Dia
à lista de oradores.
.. Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.

volta~se

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
reVisão do orador.)- -Sr. PreSidente, ·srs. Sc;nadores:
.""' Os póvos organizados co~tumam revogar, na prâÍica, as leiS injustaS.
Penso eu que um dos exemplos mais característíCOs da atualidade é a revo~
gação da Lei Falcão, pela utilização dos meios de comunicação para entrevis~
tas e debates políticos. Mas também tem sido de muita "atualidad_e, neste País,
de certo modo, a revogação de uma outra lei extremamente injusta_,__que é a lei
de greve pelos movimentos sociais.
É bom que se diga, Sr. Presidente, Srs. Senadore_s, que os movimentos
sociais neste País, sobretudo nos dois últimos anos, têm procurado adquirir
um comportamento extremamente amadurecido, evitando provocações de
quaisquer ordens e apenas se estimulando na defesa dos reaiS iiiieresses __das
classes ou das categorias profissionais que eles- repfeSéritãirt:-Mesmo neste
País, não foram poucos· os movimentos grevistas que, ôe certo modo, estão
colaborando, efetivarriCrite, com_ã revogação, na prátiCa~-da injusta lei de greve deste País.
Há um setor trabalhista neste País, proibido, terminantemente, por essa
lei injusta, de fazer greve: é o setor dos servidores públicos, de qualquer cate~
geria profissional ou de qualquer nível da adminístração pública. No entanto, não poucas vezes, professores, médicos e outras cat~gorias ·profissionais
de servidores públicos, têm lançado mão, forçados pela circunstância e pela
opressão, têm, como disse, lançado mão do moy_im~nto__g_re\'i~ta.
Tivemos, há bem pouco tempo, a greve dos médicos do Estado do Rio de
Janeiro, a maior parte dos quais diretamente ligados ao s~rviço público. Tive~
mos, hã bem pouco tempo, por exemplo, uma greve quase nacional dos pro~
fessores; tivemos Uma particularmente aqui, em Brasília, às portas do Con~
gresso Nacional e do Palácio do Planalto.
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No meu Estado, os professores das redes estaduais e municipais de ensino, nos últimos três anOs, já se obrigaram a lançar m·ão da greve através do
Centro de Professores dO Estado Q.e_ Goiãs, por duas vezes.
_ f-J_â_ b~~ poucos dias, ocupei esta tribuna para relatar ao Senado a situação de miserabilidade dos professores do meu Estado, e a veemência natural com que colocavam suas justíssimãs reivíndii::aÇOeS à mesa. A primeira e a
Prihcipal delas era de solicitar do Governador nol!leado daquele Estado que
os OúVIsse. Esta era uma primeira reivindicação: uma audiência com Ci Governador para discutir sobre a mesa seus problemas.
_-Afirmei,-na:õc_ªSíãQ_Li_sS<f_h;\ trinta _di~s,__q_ú~ hão sendo recebidos para o
diálogo solicitadO, estes profeSsores~ rriais· de-JO mil, não verlaffi outro Cãrili~
nho que não a decretação democrática, através ·de assembléia, de um movimento__ g_r:~Vista.-- ~_a_- -issO" ro_Tr.uri- lev~dos, sr:--_Presídente, e há trêS dias
encà"niram~se em greve, e hOje já se ericoiltr~rii paralisadas quã.se todas asescolas da rede estadual de ~nsi_n_Q_ _çio Illeu Es_tado. [)os 30 mil professores, 20
mil já se _encontram paralisados, três-dias-aPós deC-retação desta greve.
Desta tribuna, eu _enfatizo meu apl)io integral e incondicional a esses 30
mil meus_co_estaduanos, injustiçados Por salário de miséria, desvalorizados
pelo posicionamento antidj::m.ocrático e incompreensível de um governo estadual. É ló_gico_que, mais uma vez, esse moVi~ento p~derã ser declarado ile~
_gal,_ porque a~si~ o esta_belece a injusta e draconiana Lei de Greve, defasR:da
- da realidade social em que vivemos, -dã. --realidade- político-social que vive o
p_ª~s. _ -_Aindf~: ass~m, -·-estou certo, l_h~s __ sobrará _cor~gem _ para cont~nuar
_Õr~fii_Z~J}c{_õ-S~ _Irio_bi~iZã~dO-Se Pofc}ue ft?doS nos- CreinOs, ou pelo menos todoS rlóS a~-boffi- êitlso à~ri:tO~ ~q~e-ná Ci~_pas_sar _Por aí a conquí~ta de uma efetiva democracia para este País, de ta(sorte qUe os trabalhadores nela p-ossam
interferir como força majoritária.

a-

e

O Sr.. Evandfo Carreira --P_ermite y._Ex• um ~parte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço o eminente Senador Evandro
Carreira, 'Líder do PT, nesta Casa.
_O Sr. "Evandro Cãrreii'a _:_Nobre Scilad_or Henrique Santillo, no momen:to -em _que V. ~~· -~nfo~ o p_ro~lema gravíSsimo de miserabilidade em que viVem- õS prOfeSsores-do- Esf~do- de-qOTá.:;, -assiin cOmo os de todo o Bt:asíl, mas
que em GOiás tiVeram a cõrageln de reagir, através de um movimento pare-dista perfeitamente legal e justo, quando V. Ex• traz à baila o assunto, eu que-ro hipotecar a V. Ex•, em nome do Partido dos Trabalhadores, toda a solidariedade dos trabalhadores brasileiros. Essa lei é injusta e através do seu guante- um guante pretoriano!- atribui uma ilegalidade, um aspecto político à
greve~ quando ela não é nada maiS nada menos do que um esforço, do que um
anseio de alcançar jl):stiça $Odai._Porqu~. não é po~sível que os professores de
uiiCESTãdo como o de Goiás, pretendendo inicialmente discutir em mesa com
o Governo~· a sua situação de miserabilidade, sejam impedidos e enquadrados
numa lei absurda, draconiana, verdadeiramente fora de lugar. V. Ex• tem o
·nosSo apoio- i"itcondicional. Meus parabéns, ilustre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço imensamente o aparte
de V. E~•- emine~_te Sen~dor ~van~_r~ Carreira que, ilesta- Casa,
representa agora o ·Partido dos TrabafhaCfõres, -Partido que estou certo,
absolutaTI?_ente certo, juntamente com o PMDB e com os demais Partidos
oposicionistas. co"ngraçarã n-a defesa intransigente dos interesses das massas
trabalhadoras brasileiras. Compreendemos nós todos que este País vive um
período especialíssimo de stia -his~ória porque desta _feita as grandes maiorias
bra_sileiras, sempre ausentes- dO pfOCesSOdeCiSóiiO -de-gO-verno neste Paíssempre ausentes porque oPrimida-s,- põi-qúê marginalizad-as do proCesso de
desenvolvimento eccinômico, social e cultural do Brasil- desta feita, ao que
me parece, todos esses setores levantam p. cabeça, _começam a compreender, a
ter força suficiente para dar um salto de qualidade e mudar, na essência, o
regime e o sistema económico, injusto e infquo a que n-os submeteram, a
todos os brasileiros.
Eu disse que, a cerca de trinta dias, viria a esta tribuna para fazer uma:
bre_v~_ a_nálise ~~ problema ~os prof~~so~~~~~ do ~_País e ao , mesmo tempo
denunciar a injuStiça que estaVa sendo cometida contra os professores do meu
Estado. os quais estavam relutando em deCretar ou declarar-se em greve e que
aCabãrani Tói"Çad6s a lSsó~- Agora, ao meSm-6 ü:-inpó-eiif-(J.tie eles já em greve
têm, ·desta tribuna, o meu apoio, o seu- apoio eminente Senador Evandro
Carreira, estou--certo de toda a OposiçãO, veriham mais uma-vez~ para mais
um_<!Lerta, d~_ta feit?tam~_ª!D_cb?_~~u_J;.~~'!_ç!p,_Es1~I~o que pretendo continuar
representando nesta Casa, com muita honra.
Sabemos todos_ nós que neste contexto de dificuldades vividas Pelos
trabalhadores brasileirOs, sem sombra de dúvida este é um setor, o qual tem
sido imensamente prejudicado, o setor dos servidores públicos deste País, osquai:; não tê~ _ljdo re~jusfes çonsertân~_os -ª-o pl'oces~q, de desvaJo~ização da
valio~~ssi~o
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moeda e que têm, portanto, sofrido uma perda a cada ano, imensa, do seu
poder aquisitivo. E é uma massa extremamente grande de_bras_ileiro.s, é um
número extraordimlri_amente grande de brasileiros. Porque, afinal de contas,
lodo o pessoal que serve ao Governo no da União, em sêos mais diversos
setores, todos que servem às admin_istrações estaduais tam!Jém em os seus
mais diversos setores, o pessoal que serve às administrações municipais, nos
três níveis da AdministfaçãO PúbliCa deste País,- realme"rite estãO passando
dificuldades ingentes. Têm sempre, quando nós colocamos_.c~ssa_questão aqui
em discussão, ressaltado que há uma minoria de privilegiados - uma
minoria que vive até muito bem -para a qual o próprio Governo encontra
uma série de estratagemas para compensã-los, através das mais diferente])
gratificações- OU -do.s mais diferentes processos- de ressarcrm.enio.- Mas a
imensa maioria, a- ímeriSa ·multidão dos servidores públicos, esta continua
sendo prejudicada, principalmente levando:-se em conta que, a essas alturas
com a innação aí, às raias de 100% ao ano, continuam te-ndo reajUStes-anuais
apenas! Apenas de_ ano em ano!
Trago a esta Casa_ mais Um ªlerta, e desta feita dos servidores públicos da
Prefeitura- Municipal da Capital do meu Estado. Saibam os eminentes
Senadores, meus eminentes pares-, -que estes servidores públicos, em núrriero
de quase 8 mil, portanto, representando quase 8 mil famílias goianit:ltse"s, há
um ano e meio não -têm nenhum reajuste, salarial, nenhum reajuste de
vencimentos. Há um ano e meio percebem os seus salãdos_ com o mesmo
valor nominal: isso com o processo de inflação avassaladora, isso com o
aumento do custo de vid_a capaz de preocupar, hoje, não apenas aos
trabalhadores, mas até mesmo os estratos superiores das classes médfas
brasileiras cujo nível médio de vida é relativamente bpm; mas este~ servidores
municipais que, hã um ano e meio, não têm um reajuste sequer em seus
salários há meses, há váriOs--meses lutam através de sua AssociaÇão por um
reajuste, por mínimO que seja, reajUste que-lhes tem sido sistematicamente
negado. E eu aqui desta tribuna digo ao Srs. Senadores que, mais urna vez
nesse setor, urna parcela dos servidores públicos deste País decretar-se-ã em
greve, e que esta greve mais uma vez será considerada ilegal! E estou certo de
que muitos poderão ser demitídos, outros tantos transferidos. Um número
maior ainda serão prejudicados pelos mais diferentes- modoS-- pos-síveis,
porque assim tem sido a Administração Pública neste País, em toaos os
níveis. Desta forma tem-se comportado o Governo, em relação àqueles que
tentam se mobilizar para reivindicar os seus direítos mais legítimos. Gostaria
Sr. Presidente, ao mesmo tempo que faço este alerta, -de solicitar das
autoridades lá do meu Estado que compreendam a situação de mais de 8 mil
dos seus servidores, e lhes concedam este reajuste justo";-porque· -caso
contráriO, nos limites, nas fronteiras da forme aguda não há de lhes restar
outra alternativa senão, em assembléia, declararem uma greve e, portanto,
colaborarem, eles também, com mais um passo no sentido de, na prática, ser
revogada uma lei injusta, defasada da realidade político:-social vivida pelo
País, que é a chamada Lei de Greve.
Peço a V.. Ex!-, Sr. Presidente, faça incluir neste meu breve
pronunciamento, não apenas carta encaminhando~me este memorial,
assinada pelo funcionário_ público Elísio Gonzaga da Silva, Presidente da
Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Goi"ânia, mas tambiêm
o próprio memorial constando dele uma tabela de vencimentos irrisórios,
miseráveis mesmo, reCebidos por aqueles servidores. Enquanto isto,_ Sr.
Presidente, não são poucos os que, apaniguados, afilhados políticos do
Governo do meu Estado, conseguem ali, at~avés das empresas de economia
mista que se utilizam, de forma incontrolável neste País, do _processo de
contratação a níveis salariais ao- ãlvitre da autoridade: que con!rata,
conseguem, como disse, contratos polpudos para aparecerem lá apenas de 30
em 30 dias para receberem o contracheque e embolsarem os sacrífícad6s
recursos de_ nossa gente, os miseráveis recursos de nosso-povo.
Fica, portanto, aquf registrado o meu repúdio ao afilhadismo, aos
cabides de empregos em que transformaram a admínistração pública neste
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País, o meu repúdio
proporção de ociosos que oneram a máquina
administrativa deste País, já -eXtréma-mente pesada sObre os ombros da
sociedade brasileira, e! ao me_smo t~mpo, a minha solicitação no sentido de
que esses servidofes públicos, trabalhadoreS honestos._ pais- de famílias em
dificuldades, sejam imediatamente a~ndidos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. HENRIQUE
SANTILLO EM SEU DISCURSO:

ASSOCIAÇÃO bOS FUNClONÃRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GO!ANIA
Goiânia, IS de abril de 1982
Senhor Senador,
Conforme nossos eiltendim~ntos por telefone,_ estamos remetendo-lhes o
material que retrata a. situãÇão dos Servidores da Prefeitura de Goiânia,
diante da inércia e irresponsabilidade do prefeito de Goiânia, perarite os
trabalhadores do POder público municipal.
Desta feita rogamos ao ilustre Senador que tome posição no Congresso
Nacional a favor desta classe sofrida e desamparada pelos políticos
governamentais.
Contando certo com seu valioso apóio, desde já ·agradecemos- a atenção.
- Elúio _qo_,~:ag_a ~a Sih~~· Presld~nte,
CARTA ABERTA
Nós, se"fVidOres p~úblíCOs rTiünídpaiS, ~ atrãVês de ~_nossa eniidade
representativa, vimos a público denunciar a insuportáVel situação que
atravessa nossa categoria.
Em 1981, agravou-se um prOcesso crónicO, que jã se desenvolvia, de
achatamento de nossos salários, através da concessão de reajustes-salariais
sempre muito abaixo dos índices inflacionários (mesmo os oficiais) e ainda
abaixo do_s reajustes do salãrio mínimo.
A tal ponto chegou o aviltamento da remuneração do servidor que, em
janeiro de 1981, o ri-Ifmor salário pago na Prefeitura de Goiânia era de Cr$
5.200,00, enqüanto o salário mínimo regiOnal era de Cr$ 4.795,00, sendo que
hoje apenaS- "386, dos 6 mil servidores do município, estão com os salários
acima do mínimo regional.
Essa situação injusta e desumana torna-se ainda pior quando pensamos
que os servidores público_s constituem uma das poucas categorias que foram
alijadas dos reajustes semestrais. Como se o aluguel, a luz, o transporte, o
leite só-aumentassem -de 15 em 15 meses, como nossos salários. Ma_s os preços
sobem semanalmente, a carestia é a pior de nossa História. Se jã é difícil viver
com um reajuste a cada seis meses, ê impossível sustentar uma família com
um reãjuste a cada 1"5 meses.
Corno ápice do desprezo e descaso com que são tratados os servidores, a
Prefeitura Municipal diz que estuda um reajuste desde o ano passado, mas
não Oferece nenhuma conclusão objctiva, nem acena com qualquer
esperanças. Dessa forma, usuário do Serviço Público, não é possível prestar o
atendimento que você merece.
Não estamos dispostos mais a suportar calados que o Governo
Municipal condene milhares de famílias a passarem fome e a viverem em
condições subhumanas.
Nó_s, servidores, ni"mos lutar por nossos direitos e por um reajuSte
salarial digno c nos lembraremos bem daqueles que se colocarem como
inimigos -dos servidores e do Povo brasileiro.
Co-nüinio-s coin -o apoio d-o iio\io- goianien·se sua compreensão para uma
luta que, temos certeza, não é só nossa, mas que se vincula à luta de todo um
povo-por justiça e liberdade.
Goiãniii,-15 de -abril de 1982. - Elfsio Gonzaga da Silva, Presidente.
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POLITICA SALARIAL DA PREFEITURA DE GOIÁNIA
NIVEL MÉDIO
N'i's Servidores

Total

Cri
10.200,00
10.572,00
17.100,00

49%
33%
3%
FISCALIZAÇÃO

I76
64

de_S~rviQ..ores

Fiscalização Tributária

37
15
12

Total de Servidores . ~ ..

64
50

I
2

28.000,00
64.000,00

Fiscalização Urbana

40:000,00

Total de Servidores ....

43
26
7
43
<1_6
215

3
4
5

6

45.000,00
50.000,00
. 6Q:OOO,OO

7
206
I
223

Magistério (AUXiliares
A:dministrativos)

Obs: Cerca de 400 Servidores contratados nas Empresas Públicas
Municipais estão à disposição da Administração Direta (Prefeitura de
Goiânia), com ônus p/ Prefeitura em torno_" de CrS 15.000.000,00 mensal.
O salário m-édio do Servidor da Prefeitura (administração direta) é de
Cr$ I3.780,00."
·
O salário médio doS Se'rvidores dãs EmPresas -públicas MllfiidPãiS é -de
Cr$ 37 .500,00.

40.000,00
45.000,00
50.000,00
60.000,00

62.

... _._.

NIVEL SUPERIOR

li
li
45

18
9
2
36

4

Salário Atua I

%Quadro

2.761
1.813
162

1
2
3

-Atividade de Nível
Superior--

Total de Servidores ....
__Prpfgssor_e;s_çl_~ l~ _Gr~l!_(J!_à ~-')_
.Professores Enslno Médio
_Sypervisor Pedagógico
----oriefflã~dor Educacional_
Total de Pessoal ... _. ~~-~"'~· "-·-·-·

2.000

600
5

23

62.300,00
62.900,00
63.900,00

25.850,00
25.900,00
26.100,00
26.300,00
27.500,00
28.500,00

5.200,00
6.900,00
8.700,00
12.200,00

10.200,00
10.200,00
10.200,00

jQ.57_1,00
170,00 pjaula
2&:ooo,oo
28.000,00

2.628

TABELA DE VENCIMENTOS E SALÂRIOS
0/]_~ervq._çõ~s:

DO PESSOAL DA PREFEITURA GOIÂNIA

de Janeiro de 1981;
h) O Total de Servidores da Administração di reta é de 5.981, incluindo o

(a partir de I·I·81)
Grupos Ocupacionais

Níveis

I

2
ServiçOs AdminíS-ifativos

3
4

5
6
7

Total de Servidores ....

Artesani.lto

I
2

3
4
Total de Servidores ....

Quantit.

Salário
Tabela

91
29
14
73
I6
5
32
250

6.000,00
6.600,00
7.400,00
9.000,00
11.000,00
13.900,00
I7.IOO,OO

47
34
26
8
115

6.200,00
6.850,00
8.300,()0
10.500,00

_

a) Os Salários atualmente em vigor foram reajustados a partir do dia 19

-E~.s~.~L9..~_mag~~-Í.2i,. -.-"~--~.· -.--.-.-..-.-.- _____ .
c) Apena~ 386 Servidores da Prefeitura ganham salãrio superior ao
saláiío mínimO regional, ou seja de Cr$ ll.OOO,OO a 60.000,00 mensal.

Salário
Mínimo

--Jornal OPopular 15·4-82

10.200,00
10.20.0~00

10.200,00
10.200,00

ELIZIO COMENTA OS
.SALÁRIOS PEQUENOS

A Pref~itl!ra de Qoiânía COnta Cóiii aprOxima-dament~ 6.200 servidores.
Deste t_otal, cerca de 82 por cento estão recebendo vencimentos equivalentes
-aq Saláriõ mínímo-re_gloilar,- que·{-ºe Cr$ 10.200,00.
A afirmação é do presidente da Associação dos Funcionârios Públicos
da Prefeitura de Goiân-ia, Elízio -GOrli:ri.ga da Silva, destacando que em
administrações anteriores .. nunca- _se pagou o salário mínimo ao
funcionalismo público goianiense", e que o menor salário pago pela
administração municipal era superíor ao rilínimO- regional.

-·- 10.200,00
10.200,00
10.200,00

Salários Baixos
L~-N_a_

Serviços. Oper:.1cionai ~

I
2
3
4
5

6
7
8

o

5.200,00
5.700,00
6.300,00
7.200,()0
8.200,00
9.300,00
I0.500,00
12.000,00

10.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
I0.200,00

8.200,00
9.000,00
10.500,00
12.100,00
14.400,00
17.IOO,OO

10.200,00
10.200,00

2.325

Total de Servidores ....

I
2
Atividades TécnicO
Profissionais

1.850
89
113
6
128
102
17

3

o

o

o

~

tabela de vencimentos ®_iuncíon_a_lis,mo público da Prefeitura de
Goiânía, há níveis que vão de um a sete. Explicou ele que, do nível de um a
cinco ós vencimefitõs âri_ funciOnaliSmo igualam~se ao mínimo regional; do
cinco ao Sete, OS s-alários variam de 12 mil a 17.100 cruzeiros, sendo este
último o maior salário- Cfue-·a- administra-ção municipal de Goiânia paga
atualmente ao seu pessoal de nível médio. Mesmo assim, esse maior salãrio
para nível médio atinge apenas a três por cento do total.
Quanto ao pessoal de nível superior, Elízio Gonzaga informou que os
Salários vai"Lam de ~O mil a 60- mil cruzeiros, havendo servidor no final de
_çarreiUl corn miD.s de.J5 a_[J_Q_S d.e ~tYiQ.Q el~tivo, percebendo 60 mil cruzeiros.
l~o. apesar de possuir nível superior e estar sujeito a uma jornada de oito
horas diárias.
Contratacões

Frisou o president~ da Associ~~ao- dos Funcionários Públicos da
13
-Prefeitura de_ Goiâni~ que, cOm a cr'iação das empresas públicas, a
9
admini~tração
d_<!_ Capita_l te_m contfa~ª-º-º---º-e_sSo_~s "'sem o menor critério"_.
6
74
Total de Servidores . . . .
Enfatizou qUe esses -noVos Servidores entram ..pelas portas do fundo" e com
96
----------------------------~ salãrios tr"ês e até quatro ve-zes maro·res-dõ- que ·os-perce5id0s pelos serviços da

4
5
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administração direta. Exemplificando, disse que hã procuradores ganhando
atualmente 60 mil, enquanto essas pessoas contratadas "sem maiores
critérios" têm saláiios acima de 160 mil cruzeiros. Isso, apesar da Prefeitura
já estar contando .com excesso. de pessoal.
Disse mais, que um datilógrafo da administração diret~ estâ_ ganhando
atualmente CrS 10.200,00, enquanto -outro_ na in~ma função, contratado
pelas empresas, -ganha 45 mil cruzeiros. Também os contratados petas
empresas são_ postos à disposição da administração direta, com salários
ma1ores, recebendo ainda reajustes semestrais para a execUção das mesmas
tarefas que as executadas pelos servidores da administração direta.
Há 18 meses

Segundo o presidente da Associação dos. Funcionários Municipais, o
último reajuste de vencimentos na Prefeitura foi cOncedido há 18 meses, no
máximo de 82 por cento." Ressaltou que nos últimos 33 meses, foi conceaido
somente esse reajuste.
Por esse motivo. frisou Elízio GonZ:agá. os servidores da Prefeitura de
Goiânia viveni hoje ~·em estado de penúria", estando obrigados a contrair
empréstimos· junto à Caixa Econômica FeçiÚal, descontados em folha de
pagamento, pagando juros, para a compra de alimentos.
O resultado, enfatízou, é que "hoje 187 funcionáriOs da Prefeitura estão
morando em ban:acus improvisados em lotes invadidos.. Eles dirigem-se para
o trabalho munidos de suas marmitas. transfoóTiando-se em bóias-frias,
porque em suas repartições não existem meios para que os meSmos
esquentem a comida. El5s não podem tomar suas refeições em casa devido ao
alto custo das passagens de ônibus".

Funcionalismo
ELIZIO CRITICA POLITICA
SALARIAL DA PREFEITURA
''Já vamos para a segunda quinzena de abril e até hoje a Prefeitura
Municipal de Goiânia não se dignou a abordar sobre o reajustamento salarial
dos servidores municipais para o corrente ano.
Enquanto isso, os barnabês do município- que estão Com os seus salários
congelados desde janeiro de 1981, qu~ndo_ foi dadq o l!l~!mo rejuste, são
forçados a conviver com uma inflação de 146% faz~ndo das tripas o coração
para suportar a tremenda queda do poder aquisitivo de seus vencimentos.
Cremos que já é demais. O menosprezo e enervante hldiferentismo da
Prefeitura de Goiâilia para com a sorte e o bem-estar daqueles que formam a
coluna mestra da administração, jã ultrapassaram os limites da resignação e
da paciência" - disse ao_ TopNews o presidente da Associação dos
Funcionários Públicos Municipais de Goiânia, Elísio Gonzaga da Silva.
··os federais, os servidores de outros Estados e de inúmeros muniCípios
já tiveram recOmpostos os seus Salários a partir de janeiro, e mesmo antes.
enquanto os servidores municipais de Goiânia continuam recebendo a mesma
remuneração de 15 meses passados! Ninguém tem nervos nem estômago de
aço para aguentar tamanha carga de desdém que vem caracterizando a
política d_e pessoal da administração atual", desabafa o presidente EHzio.
Política

''A Prefeitura de Goiânia que está extremamente absorvida por urna
campanha política eleitoral de grande envergadura, esquece e menospreza o
pessoal caseiro, aquele que faz o arcabouço de uma boa administração: os 6
mil servidores que representam o contingente respeitável de mais de 18 mil
eleitores!
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Numa empolgante jornada de prosselitismo - diz ele - os nossos
governantes vão semeando propagandas pelos quatro cantos, enquanto os
trabalhadores do serviço público continuam ·comendo o pão que o diabo
amassou, lançados em extrema penúria, despojados das armas
impresCindíveis para enfrentar com dignidade a constante e impopular
polít~ca econômica do pafs", afirma Elízio.
"Tal estado de coisa não Pode persistir- prossegue- isto em proveito
do próprio governo e em benefício_ da própria administração. T~ês anos
passados e os servidores não têm recebido a menor atenção do governo
municipal, não se podendo apontar, mesmo, até agora, a implantação de
medida administra-tiva alguma que, de um modo geral, viesse beneficiar o
funcionalismo, a não ser aquelas que se originam de normas federais. Isto não
mencionando os reajustas salariais periódicos que durante 33 meses só foi
concedido uma vez, em níveis bem abaixo dos índices inflacionários, numa
política de arrocho salarial sem precedentes. ~ bom lembrar que nos anos de
1980 e 1981 eis servidores municipais tiveram apenas·o ridículo aumento de
82%.
Aí estão os professores municipais a implorar por uma revalorização
decente- -de sua remuneração que, no momento, é de apenas um salário
mínim-o! NãO ãdianta semear escolas se não se remunerar condignamente os
executores do ensino. Os médicos, os advogados. os engenheiros, enfim todos
os trabalhadores do m_unicípio estão aí clamando por melhores salários, ou
seja por salários mais justos.~•
Reval~rização

Afirma ainda o presidente Elizio. '"A verdadéé que os preços dos bens de
consumo, água •. luz, impostos, aluguéis e transportes continuam em
avassaladora ascensão, determinando a conseqüente -elevação da taxa
inflaéionária, a despeito das notícias oficiais ·contraditórias.
Pois bem, diante de tal quadro - assinala - os vencimentos dos
servidores precisam ser urgentemente revalorizados em bases equânimes,
plausíveis e perfeítalnente factíveis dentro das previsões orçamentárias, isto ê,
em bases compatíveis com O íi1dke inflacionário do período- Janeiro/81 a
Março 82, que, comO se ~abe, aproxima-se a 146%. A Associação dos
Funcionãfíos Públicos Municipais de Goiânia e a maioria dos vereadores de
Goiânia cansaram de pleitear a implantação do reajuste a partir de janeiro e,
posteriormente, a vigorar em 1'i' de março. Porém, a esta altura dos fatos,
ninguém mais espera que isso possa acontecer, baseado principalmente na
manifesta insensibilidade do governo municipal para com o problema.
Agora, na antevéspera da remessa ao Legislativo da tão propalada
mensagem do reajuste, a Associação, interpretando o pensamneto dos
servidores, aguarda, pede e exige que o índice do percentual a ser fixado seja
idêntico ao da queda do poder aquistivo dos salários, de modo que o valor de
compra dos vencimentos (abrilj82) se iguale aos de janeiro/81).
Exigewse apenas o que é justo e rigorosamente necessário, a fim de que
seja mantido um relativo equilíbrio no deficitário orçamento dos servidores
municipais.
O presidente da entidade faz mais essa afirmação: HNão pleiteamos a
recomposição das defasagens salariais ocorridas nestes últimos lO anos, que
comO todos sabem, atingem a mais de 200 por cento. Mas, por outro lado,
não podemos concordar nem _aceitar a eclosão de novas defasagens. A
sobrevivência condigna do elemento humano que efetivamente trabalha para
a prosperidade de Goiânia deve ser preservada a todo custo", concluiu o
presidente da entidade, Elízio Goniaga da Silva.
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TA BELA DE VENClft,ENTOS

TABELA DE VENCff..rlENTOS E SALÁRIOS
CRUPOS

e

Nl'vE.I5 OUANTITAT,

;;

6.000,00
6.600,00

••

H
73
16
05
3,2

7.~00,00

1
2

47

3

26
02

2
Serviços Admin!Jtu.tivos

3

6
7

Artesanato

•
1
2
3

Serv. Opr:.radontLiJ

•
5
6
7

'

Ativid.t..de1 Técnico

1
2

3

Plofusioruls

SALÁRIOS

•
5
6

,.

18.50

""

113
06
128
102

17

o
o
o
o

13
09
J4

-

~

6.2.00,00
6.850,00
8.300,00
lO.SOO,OO
5.200,00
.5.700,00
6.300,00
7.200.00
8.200,00
9.300,00
10.500,00
12.000,00
8.200,00
9.000,00
]0..500,00
12.100.00
14.400.00
17.100.00

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Nobre Senador Henrique
Santillo, V. Ex• serâ atendido, no_s termos regimentais.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Fernando Freire.
O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE (Pronuncia o seguinte discurso)Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Nos últimos-dias, o noticiário internacionaf verri~SC-deâiCando quase que
exclusivamente ao intricado e difícil incidente ocorrido nas Ilhas Falkland ou
Malvinas. O incidente, que por si só jâ era de extrema gravidade, para nós
brasileiros vem revestido de características que o tornam muito mais grave e
de muito maior importância; urnà vez que a QuestãO -deixou de ficar restrita
aos dois países originalmente em disputa, alastrando-se aos demais membros
da comunidade internacional, e jâ envolvendo perigosamente o Brasil.
Longe de mim, Sr. Presidente, pretender traçar ou sugerir estratégias
diplomáticas, políticas ou militares neste meu pronunciamento. Não.
Sirtiplesmente, o que me traz a esta tribuna é a minha preocupação corno
cidadão brasileiro e a minha responsabilidade como parlamentar, que me
determinam a trazer à atenção desta Casa e, conseqtientemente da Nação, o
agravamento das posições assumidas pelos países envolvidos na situação de
guerra no Atlântico Sul e suas possíveis conseqüências pelo envolvimento
direto ou indireto do Brasil no problema.
Temos à beira da guerra dois países com quem mantemos relações em
todos os níveis, e que, corno duas nações amigas, merecem de nossa parte não
só os esforços possíveis para ajudá-los a encontrar oS seus pontos de
entendimento, como a nossa compreensão, igualmente amiga, para as razões
que possam apresentar na defesa de suas atitudes. Entretanto, Sr. Presidente,
não poderemos deixar de tomar urna posição nesta questão, mesmo que,
coerentes com nosso princípio de justiça, desagrademos a qualquer das partes
envolvidas no litígio.
Nossa postura, atê e especialmente, em virtude de nossa posição na
América Latina e no mundo, deve ser clara, objetiva, não dissimulada e
corajosa. Não se esperaria do Brasil, pelo que dizemos que somos, pelo que
os outros países acreditam que devemos ser, um posicionamento dúbio ou
evasivo, e que a médio ou curto prazo somente nos diminuiria no conceito
internacional.
Quer queiramos ou não, não poderemos deixar de fazer parte do
problema das Falkland-Malvinas. É um assunto demasiadamente importante
para dele não participarmos, e ocorre demasiadamente perto de nossas
fronteiras para que possamos ignorá-lo.
É absolutamente indispensável que participemos do problema, sem que
nos deixemos levar por sentimentos emocionais de momento, quando
poderemos assumir posições de risco sern o cálculo de conseqüências. que
fatalmente nos trariam desastrosos resultados no futUro.
As posições históricas de um país não são assumidas para marcar
somente um momento, e sim para marcar sua própria história.
Em nome de um aparente interesse nacional momentâneo, não se
poderia justificar de nossa parte nenhuma atitude menos justa, nenhum
comportamento p·arcial, nenhum procedimento moralmente menos
defensável.
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A justiça, não hã fronteiras que a limitem. É como a verdade, que é única
- e universal, e não propriedade de pessoas, grupos ou nações.
Vivemos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, sob a permanente agressão de
declarações de paz proferidas diariamente em todos os lugares onde se decide
fazer a guerra. Os sonhos de uma paz mundial caminharam por toda a
-História quase que- paralelamente aos mais- tráidCOs acontecimentos bêlicos
da humanidade.
Já na Idade Média, quando era preconizado um único império cristão
para__ todo _o mundo, procurava-se encontrar um meio de promover a
existência de um organismo suscetível de -congregar as nações civilizadas sob
urna mesma jurisdição. Desde Pierre Dubois, no século 12, até Jean-Jaccques
Rousseau, Kant, James Mill, e o próprio Marx, até os nossos dias, os
argumentos para a necessidade do estabelecimento de uma paz permanente
entre as nações, foram uma tecla das mais feridas.
Centenas de anos se passaram, até que o temor dos resultados da guerra,
que praticamente todos os países jã havia~ experimentado na própria carne,
fez com que, emergindo de uma Segunda Guerra Mundial, as nações
constituíssem um organismo que fosse capaz de presurnivelmente garantirlhes a paz.
O ideal da organização internacional destinada ao entendimento entre os
povos encontrou cotn a criação da Organização das Nações Unidas, a sua
mais efetiva e esperançosa expressão.
Não raras foram. as vezes em que foi a ONU chamada para evitar
grandes conflitos. Ainda estão vivos na nossa memória os movimentos das
forças da ONU chamadas a intervir nas crises da Coréia, Suez, São
Domingos, Palestina e outras. Se maiores sucessos não foram obtidos,
certamente que o enorme e exaustivo_ trabalho das Nações Unidas
desenvolvido a serviço da paz foi sempre o melhor caminho, mesmo nas mais
difíceis soluções.
E agora, Sr. Presidente, com um rnundojâ ern ace:;ntuada crise em todos
os seus setores, necessitando o melhor do esforço de cada um para amenizar
as dificuldlldes de todos, ternos às nossas portas a iminência de um conflito de
conseqüências imprevisíveis, quando a intolerância, o espírito militarista e a
falta de senso político conseguiram transferir dos centros mais nevosos do
mundo para o Atlântico Sul o eixo das tensões internacionais.
A história destas ilhas, Sr. Presidente, jâ é antiga.
A ocupação e primeiro desembarque no arquipelãgo data de 1690, pela
Inglaterra. O nome Falkland foi então dado às ilhas como homenagem ao
então tesoureiro da Armada Inglesa, o Visconde de Falkland.
Alguns anos depois, em 1764, uma pequena colônia francesa ali também
se estabeleceu, sendo subseqüentemente transferida à Espanha, enquanto os
ingleses novamente marcavam sua presença nas ilhas, através de um núcleo
nas Ilhas Sauders, a que chamaram de Port Egrnont.
Em 1770 os espanhóis compeliram os ingleses a abandonaram as ilhas, o
que quase levou os dois países à guerra. A ameaça de um conflito que à época
pouco interessava em termos políticos e económicos às duas nações, ajudou
na solução da questão, quando a Espanha devolveu a Inglaterra o que lhe
havia tomado.
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Em 1774, pelas dificuldades econômicas na manutenÇão das ilhas, a
Inglaterra retirou-se de Port Egmont, deixando, entretanto. como era
costume da época, ·uma placa: de chumbo onde declarava serem as Ilhas
Falkland propriedade da Coroa Britânica.
Em 1820, a Argentina, que quatro anos antes, em 1816 havia se tornado
independente da Espanha, desembargou nas ilhas proclamando sua
soberania sobre aquele território nomeando um governador para a ãrea,
apesar dos protestos britânicos.
Poucos anos depois, 1832, voltaram os ingleses para recuperar o que
julgavam seu. Desocuparam sem disparar um tiro os argerit1iios-âaS ilhas e
estabeleceram as normas que passaram a vigorar desde então com a efetiva
ocupação e posse do arquipelágo.
Durante 50_ anos, a Coroa Britânica concedeu ajuda económica às
Falkland, quando a partir de 1885 as ilhas dispensaram qualquer tipo de
ajuda económica, uma vez que jâ eram auto-suficientes, situação que perdura
até hoje.
Estes, Sr. Presidente, em râpidos traços, os fatos históricos das ilhas
Falkland ou Malvinas.
Apesar da aparentemente tranqüila posição da Inglaterra naquele
território, a Argentinã- por -diversas vezes reclamou as soberania sobre a
região sob fundamentos diversos, especialmente sustentando_ que era
dententora dos direitos de sucessão dos territórios espanhóis no século
dezoito. Esta posição rejeitada pelo Império Britânico, levou ambos os países
a desagradáveis e dificeis escaramuças diplomáticas ao correr dos anos.
A Assembléia da ONU aprovou em 1965 uma resolução convidando
tanto a Argentina como a Inglaterra para discutirem dentro da Organização,
a fórmula para o encontro de uma solução que atendesse especialmente aos
habitantes das ilhas.
Entre 1968 e 1976, alguns progressos foram feitos, chegando mesmo os
dois governos a firmar tratados diversos como assistência médica e
educacional assim como acordos postais e até mesmo acordos para a
construção de bases militares ·da Argentina, como o aeroporto militar do
Cabo Pembroke, construído com financiamento concedido pelo governo
inglês.
Até mesmo as lições de geografia, quando era ensinada aos alunos que as
ilhas chamavam-se Falkland ou Malvinas, sugeri que apesar dos re<:lamos de
soberania, uma certa paz e harmonia pairavam naquela região.
Eis então, Sr. PreSidente, que abruptamente explode no noticiário
internacional a notícia da invasão das ilhas por forças argentinas. Como
deveria ser esperada, após o protesto de seu governo, vem a Inglaterra
mobilizar em tempo recorde a sua frota, dirigindo-se ao Atlântico Sul,
transformado de uma hora para outra, em teatro de guerra.
Fossem as ilhas em disputa localizadas no Sudeste asiático o Brasil teria
menor ou nenhuma participação no problema. Apesar de membro da ONU,
não teria o Brasil a ameaça de diretamente envolver-se na questão. Ocorre
que, localizadas aonde estão, o incidente das Ilhas Falkland, ameaça não
somente aos países que as desejam, mas, o pior e mais grave, ameaça o nosso
País e o resto da comunidade latino-americana e interilacional.
Devemos considerar, Sr. Presidente, não mais as causas, mas já agora os
efeitos do projetado conflito. Somos ainda, observadores, e nos seria até
facultado uma opinião pessoal a respeito de nossas preferências pelas razões
de um ou outro país. O que não poderemos admitir como possível, seria o
nosso envolvimento no processo militar em andamento, através do apoio do
Brasil a uma das nações envolvidas, através de um engajamento a posição de
forças assumida por países que não nos consultaram sobre suas intenções.
Não é necessário maior informaÇão a respeito das razões fundamentais
sobre a fulminante ação argentina na invasão das ilhas. Qualquer pessoa
razoavelmente informada, sabe que a nobre na-ção argentina não atravessa
seus melhores dias. Qualquer pessoa razoavelmente sensata, entende que a
aventura Argentina poderá somente distrair por algum tempo o povo
argentino, colocando-o sob uma aparente união naCional de apoio ao
governo impopular que o governa, como um perigoso artifício que" visa
esconder a situação real da nação, agora mais agravada pela reação inglesa
numa escala que não se supunha fosse atingir~
O resultado, Sr. Presidente, aí estã. Argentina e Inglaterra, às portas da
guerra.
As manifestações mundiais de condenação ao gesto argentino não foram
suficientes pãra Sensibilizar o governo daquele país para pôr fim à situação de
força nas ilhas. A cada momento estreitam-se as já apertadas saídas honrosas
para ambas as partes, especialmente para o governo argentino, que instilou
na nação- um falso sentimento de nacionalidade ultrajada, criando para si
própiío Um beco sem saída, um caminho sem voita, resultado de uma
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perigosa aventura destiilada a encobrir as angústias que afligiam o país,
angústias estas que não se_- encontravam nas Malvinas.
A hora é difícil, Sr. Presidente. Difícil porque a consciência determina
que o passo mal dado, deve ser repensado, e se possível, ainda corrigido.
Não vejo como, Sr. Presidente possa o governo argentino sair desta
difíCil situação, sem sofrer sérios danos ao seu sistema. Mas o pior, o mais
grave, e o mais perigoso momenfó para O noSSo país é agora quando as
sombras de uma ãTiança rriilitar do Brasil com a Argentina, vem sendo
insiSreriterne-nte ü1sinuadas.
E sob qual fundamento ê invocada a nossa condição de aliado da grande
nação- argentiria: na- solitâria e oUsada empreitada em que se lançou? Mera
solidariedade de vizinhos? Conveniências -de ordem política? Conveniências
de ordem económica? Acordos que assinamos e -fiCfs obrigamos a cumprir? Os
compromissos de solidariedade são sempre muito relativos. Enquanto em
1942 nossos navios eram torpedeados na guerra contra o nazi-facismo, os
nóSsos'\.ilzinhÕs vendiam Cãrite e tdgonossos inimigos ...
Seria de conveniência: ·política do regime brasileiro, magnificamente
conduzido pelo Presidente da República no sentido de plena democracia,
apoiar um ato de força de flagrante violação do direito internacional,
executado por um governo que, à falta de melhores condições de vida a
oferecer aos seus cidadãos. oferece-lhes sonhos que poderão transformar-se
em terríveis pesadelos?
Seria da conveniência económica do Brasil. uma aliança militar com a
Argentina, que nos últimos cinco anos iniportou do Brasil 400 milhões de
dólares a mais do que a Inglaterra, tradicional fonte de créditos para o nosso
País?
Qual o tratado que determina que nos comprometamos com a Argentina
nessa questão? O TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca,
também conhecido como Tratado do Rio de Janeiro? Não Sr. Presidente, Srs.
Senadores. Não poderia um tratado celebrado por países membros da
Organização das Nações Unidas sobrepor-se à Carta Magna da própria
Organização das Nações Unidas. Cabe, para melhor entendimento do
tratado,_ um esclarecimento quanto às suas _origens e o seu posterior
desenvolvimento.
O antigo sonho mundial de que se constituísse um organismo que
congregasse todos os países, teve o seu elemento detonante em Simon
Bolívar. que em 1826, no Con-gresso do Panamâ lançou o ideal de um grupo
interamericano unificado.
Nasciam ali as bases do --PaO-aTnertcanisnio.
Na Primeira-Conferência Intef-n-acional Americana, em Washington, em
1980 constituiu-se a Un"ião Internacional das Repúblicas Americanas e o
Escritório Comercial das Repúblicas Americanas. Seria aquele organismo, o
embrião da OEA.
Em 1945, ocorreu a reunião do México, onde as nações americanas
subscreveram um documento segundo o qual cada nação americana
garantiria as fronteiras da outra. Este documento, conhe<:ido como a Ata de
Chapultepec, transformar-se-ia em 1947/48 no Tratado lnteramericano de
Assistência Recíproca, ou Tratado do Rio de Janeiro.
Mas entre a Ata de Chapultepec e o Tratado do Rio de Janeiro,
ocorreram alguns fatos históricos da maior importância relacionados com o
futuro, e que são fundamentais na análise do caso das Ilhas Falkland.

a:os·

Quando foram elaborados os planos para a críação da ONU em
Dumbarton Oaks, no ano de 1944, as nações americanas com exceção dos
Estados Unidos, ficariãm rriãis pi'eácupadas do que satisfeitas. Isto porque
quando o rumo das discussões ficou evidente, achavam os países americanos
que a existênCia-de um grupo inter3mericario rião lhes traria benefícios, mas
ao contrário, seria prejudicial aos seus interesses pela emergência do novo
grupo de Nações vítóriosas da Segunda Guerra Mundial.
Uma organização de nações, onde as grandes potências teriam no
Conselho de Segurança o poder de veto ilimitado, e fazerido parte deste
conselho, apenas um país americano desagradou aos países do grupo. Em
virtude do desagrado da comunidade americana, foi convocada uma reunião
dos estados americanos no México, -que resultou na citada Ata de
Chapultepec.

O Sr. Ãderbãl furema --Permite V. Exf uma ligeifã interrupção?
O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE Jurema.

Pois não, Senador, Aderbal

O Sr. Aderbal Jurema - Senador Luiz Fernando Freire, eu estava no
meu gabinete. ouvindo o discurso que V. Ex• pronuncia nesta tarde, e me
apressei em chegar ao plenário para congratular-me com V. Ex•, pela
oportunidade de suas palavras. Alguns companheiros já abordaram o
assunto, e inclusive na Comissão de Relações Exteriores o Senador Itamar
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Franco fez uma solicitação através do Presidente Luiz Viana Filho, para que
o Sr. MiniStro das Relações Exteriores _compareça: à Comissão e nos- dê
informes - na linguagem moderna -- dos meios necessários, para que o
Senado acompanhe o problema das Malvinas, que V. Ex• vem aboidando
com muita sensatez e inteligência. Em verdade, todos nós estamos desejando
uma só coisa, aquela palavra que fez de Pablo Picasso o seu grande
reafizador plástico: Paz. Esta paz não pode ser perturbada, sobretudo quando
nos lembramos da tradição da Am_érica- do Sul que, neste século, não tem
anotado nenhuma perturbação de vulto no relacionamento e_ntre as nações
sul~americanas e com outros povos. V. Ex•, analisando com segurança,
citando fatos, louvando-se na história, traz, para esta Casa, um grande tema,
e devemos fazer coro com V. Ex• no sentido de que em pouco tempo
possamos, aqui, nos Congratular com a Argentina e com a Inglaterra por
terem encontrado um denominador comum que é, sem dúvida, a paz. Receba
V. Ex•, o mais jo"Vem parlamentar do Senado da República, a nossa
solidariedade e a nossa admiração -pelas palavras sensatas que vem
pronunciando nesta tarde.
O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE- Fico muito grato a V. Ex•,
nobre Senador Adcrbal Jurema, pelo seu aparte, assim como temos especial
motivo de satisfação de ver na Presidência da Casa, por ocasião do meu
discurso, o nobre Senador Itamar Franco, que já se ocupou deste tema que
aqui estou tratando.
Continuo, Sr. Presidente, referindo~me ainda à Ata de Chapultepec.
A assinatura desta Ata pela totalidade dos países, com exceção da
Argentina, qõe; curiosairiellfe, não estava presenfe, criOU ·um- embaraço na
ocasião, uma vez que fazia nascer dentro de um Organismo mantenedor da
paz, um outro Organismo também mantenedor da paz, só que de uma forma
mais- herméüca, uma vez que --seria uma Organiz~ãÇào seletiva, somente
composta por Estados americanos. Apesar da discordância dos Estados
Unidos, que defendiam que quem deveria ser responsável pela paz deveria ser
a ONU, as outras nações praticame-nte impingirain âõS.EEUU a aceitação da
proposta da Ata de Chapultepec sob a ameaça de não subscreverem a carta
da ONU. Acontece que a carta proposta da ONU não reconhecia grupos
regionais. Estava criado um impasse, que somente foi soluCionado COm a
redação e inclusão na Carta das Nações Unidas, dos arts. 51 e 52, qtie dizem:
HArt. 51. Nada na presente Carta prejudicará o direito
inerente de autodefesa individual ou coletiva no caso de. _a~aque
armado contra um membro das Nações Unidas, até que o Conselho
da Segurança tome as providências necesSãrias à manutenção da
paz e da segurança internacional."
E em seu art. 52, o seguiitte:
HN ada na presente Carta impede a existência de arranjos ou
Organizações Regionais dedicados a assuntos_ relacion_ados. com a
manutenção da paz e da segurança internacional adequados à ação
regional."
Dentro, pois, destas cláusulas é que,ficaram existindo o Tratado do Rio
de Janeiro, o Tratado da OTAN e outros semelhantes. Em outras palavras,
poderiam os Estados americanos defender~se mutuamente e aliar~se contra
qualquer agressor, no entanto, dava-se garantia a todo e qualquer país~
membro das Nações Unidas de que não seria impunemente agredido por
forças americanas ou de qualquer outra proveniência.
A idéia original da Ata de Chapultepec e a assinatura do Tratado do Rio
de Janeiro, o TIAR, fizeram com que, de uma forma mais organizada e
atualizada, fosse fundado em Bogotá, em 1948, O- novo Organismo que
congregaria os países americanOs, a Organização dos Estados Americanos,
que, funcionando como um Organismo de características regionais dentro da
ONU, promoveria a cooperação política, econôrnica, sociaJ e jurídica entre as
repúblicas americanas, assim -como asseguraria a manutenção da paz e da
segurança continental. Nas diversas oportunidades em que Estados
americanos recorreram à OEA, não se furtou a Organização a desempenhar
com brilho o papel a que se havia proposto e que havia determinado a sua
criação.
Agora, Sr. Presidente, insinua-se um possível recurso da Argentina à
OEA, solicitando o apoio militar das demais nações americanas, invocando,
para tanto, o Tratado do Rio de Janeiro, o TIAR. Entretanto, o que ocorre,
Sr. Presidente, é que a Argentina não é país invadido, e sim o pafs invasor
nesta questão, sendo que sua solicitação não teria como obter apoio daquela
Organização, cujos artigos são claros na qualificação do que é uma nação
agredida e do que é nação agressora. No episódio das ilhas, a Argentina
violou não somente o Tratado do Rio de Janeiro. como a Carta da OEA e a
própria Carta das Nações Unidas.
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Curioso seria supor~se que um tratado só serviria para justificar os
acertos de cada nação e sem condenar as erros por elas cometidos!
A Argentina desconheceu e violou o Tratado do Rio de Janeiro, desde o
seu primeiro artigo, que diz:
"Art. 19 As altas partes contratantes condenam formalmente
a guerra e se obrigam, nas suas relações internacíonais, a não
recorrer à ameaça nem ao uso da força, de qualquer forma
incompatível com as disposições da Carta das Nações Unidas ou do
presente Tratado."
O artigo 8• do TIAR diz o seguinte:
"'Art. 89 Para os efeitos deste Tratado, as medidas que o
Órgão de Consulta acordar, compreenderão uma ou mais das
seguintes: a retirada dos chefes de missão; a ruptura das relações
diplomãticas; a ruptura das relações consulares; a interrupção
parcial ou total das relações econômicas ou das comunicações
ferroviárias, marítimas, aéreas, postais, telegráficas, telefônicas,
radiotelefônicas ou radiotelegráficas e só então e finalmente - o
emprego de forças armadas."
Como é do conheciinento de todos, a Argentina não seguiu nenhum
destes passos. Limitou~se ~. sem qualquer aviso ou declaração de suas
intenções, ocupar com suas tropas de assalto o território das ilhas.
QUanto à caracterização do _que consiste um ato de agressão, assim se
expressa o art. 99 do TIAR:
"Árt. 99 Alérri -de Outrás atOs que, eni. reunião de consulta,
possam ser caracterizados como de agressão, serão considerados
como tais: A) o ataque armado não provocado por um Estado
contra o território, a população ou as forças terrestres, navais ou
aéreas de outro Estado; B) a invasão, pela força armada de um
Estado, do territó_rio _de_ um _Est_ado ameriçano pela travessia das
fronteiras demarcadas de conformidade com um tratado, sentença
judicial ou laudo arbitral, ou, na falta de fronteiras assim
demarcadas, a inVasão que afete uma região que esteja sob a
jurisdição efetiva de outro Estado."
Está pois-,--máis do que claro, segundo os princípios da OEA, que· a
Argentina constitui-se, no caso das Ilhas Falkland, em nação agressora, e,
como tal, apeSa-r ae haver-Invadido território de uma naÇão não americana,
mnrnlmente impedida de solicitar préstimos ou apoios de qualquer natureza a
qualquer dos Organismos internacionais dos quais seja membro, ou de
receber apoios isolados das demais nações americanas.
, O-'Seci-itáriO~GeraJ da· ONU, Klirf Waldheim, advertia que se
abandonássemos o ideal da harmonia e da paz para o Mundo em que
vivemos~ onde a verdade deve ser igual para todos, teremos perdido a luta
pela vida. Não sacríficar um princípio de justiça em favor de uma manobra
política, faz parte desta luta.
Resta~nos esperar, Sr. Presidente, que os detonadores desta angustiante
questão reciclem seus passos, revejam suas posições, reexaminem as
conseqüências desta aventura, ou, então, preparem~se para responder perante
a História não somente pelos sofrimentos· e desenganos a que submeteram o
seu próprio povo, como aos danos que criminosamente causaram aos demais
Membros da Cofnüil1dade das Nações.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OSSRS,_SENADORES:
Eunice Michiles - Evandro Carreira - Raimundo ParenteAloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho - Luiz
Fernando Freire- José Lins -- Gilvan Rocha ---Amaral Peixoto
-Amaral Furlan - Gastão Müller- Saldanha Derzi -- Lenoir
Vargas - Pedro Simon.

Compareceram após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Com a palavra o nobre
Senador Agen_or Maria.
O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Pre_sidente, Srs. Senadores:
Volto à tribuna. mais urila vez, para tratar do problema do desemprego
e, muito- especialmente, das altas taxas de juros que incidem sobre as
operações financeiras, ainda mais grave, sóbre os impostos que giram nessas
operações.
Os impostos sobre operações financeiras geraram, em 1980, uma renda
da ordem de 10,8%, quando os produtos industrializados, naquele mesmo
ano. geraram, 27,5% do total da receita. Em 1981, portanto o ano passado, a
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renda dos produtos industrializados caiu para 27,2%, e a renda dos impostos
sobre operações financeiras elevaram-se de 10~8% para 14,5%. Já agora, no
primeiro trimestre, por incrível que possa parecer, a renda auferida pelo
Governo quanto aos impostos sobse operações financeiras Tormaior do que a
auferida sobre os produtos industrializados. _Isto. d~mQnstra que a renda do
Governo sobre operações financeiras vai paSsar tão-somente a ser a seg_unda
renda do País, depois do imposto sobre a renda, numa demonstração patente
de que o modelo econômico do Governo tem como objetivo singülar
defender a agiotagem que impera em nosso País.
O quadro que tenho em mãos demonstra esta realidade. Pois, vejamos:· a
receita dos produtos industrializados caiu, a dos produtos de exportação caiu
de 9% para 7,5%; o desemprego aumentou no Brasil. E o meu N ardeste? Em
toda a área do Nordeste pontifica a descapitalização. No setor: rural a
situação é tremendamente triste. O nlédio proprietãrio de terra do Nordeste,
não só se descapitalizou. a situação do pequeno e do médjo proprietário de
terras do Nordeste é mais do que delicada, proletarizou-se a pequena e média
agricultura do Nordeste.
O encarecimento dos juros, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com o
enxugamento do meio circulante quase que mensalmente pelo Governo, vem
criando uma Situação mais do que delicada. O juro estã gerando, por mais
incrível que possa parecer, mais renda financeira do que a produção.
Isso é grave, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se a renda do financeíro é
maior do que a produção, para onde vamos ser arrastados?
São- esSes QS prOblemas que precisam ser debatid_os_com a profu"ndidade
que eles requerem, nesta Casa; pois não podemos ficar com mais de cem
milhões de pessoas dependendo de um trabalho a cada dia mais .difícil.
Elevou-se, no mês passado, para tO% o número de desempregados no
BrasiL E por quê, Sr. Presidente, Srs. Senadores? Porque a poupança o-Ciosa
está aí já-com ·mais de três trilhões de cruzeiros a gerar renda, sem produzir
quase nada.
A pequena e média indústria brasileira está aí sem capital _qe giro e sem
poder realmente produzir.
Diariamente, se acompanha pela Imprensa a situação delicada e crucial
daqueles que querem trabalhar e produzir em nosso País,
A Folha de S. Paulo, de domingo, traz esse quadro terrível que mostra o
caminho perigoso a que nos estã levando esse modelo económico que
conseguiu, por incrível que possa parecer, elevar o financeiro acima do
económico. Qu._em tem, no Brasil de hoje, uma estrl:ltU!:~ _e90!1ômica. e não
dispõe de capital de girO próprio corre o- risco d.e, trabalhando, por incrível
que isto pareça, perder o que tem. É fácil explicar: a rentabilidade do
econômicO é qUase um nada, mas a rentabilidade do financeiro sobe
assustador_amente. Daí a_ sitvação_ da maioria dQS: empresários· ii1.duSt~iais,
rurais do nosso País, qú.e não- dispõem de capital de giro próprio.
Isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, desmotiva, tira O_erili.islaSm'ó da
produ~ãc e-afia-sssa situação singular de se ver o dinheil-o a gerar mais-lucros
do que a produção. Mas não podemos ser uma Nação deagiotas. Tern,os de
criar um modelo onde a produção, pelo menos, corra paralela com o lucro do
capital. O que não é possível é que o'dinheiro financeiro possa ficar com llido,
em detrimento tão-soment~ do tr_aQalho e da pr_pdução: Daí por que, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, é impOrtante- que eSta Casa sinta esse problema,
porque o modelo _económico é este que àí está, que dá OportUnidade a alguns,
pouc_os, a ganhar demais, em detrimento da riuii<fria que-está af a trabalhar e
a sofrer fome.
Leio nos jornais que o mãior salário _inínirno do _Pafs,__a_ partir de }9 de
maio, vai para Cr$ 16.596,00 e o menor sa!ârio vai para Cr$ 13.920,00. O meu
Rio Grande do Norte fica com esse salário de Cr$ 13.920,00, que,
descontando-se o impostO s_ocial, os encargos sociaiS~ rio Valor de CrS
l. I 13,60, deixa o operário com um Salâríó, il pártir de maio~ de CrS 12.806,40,
com uma diferenÇa, para o Estado_ de São- Paulo, ou seja, o Sudeste, na ordem
de Cr$ 2.461,92. ~ outro paradoxo. Como se entende o operário do Rio
Grande do Norte ter um saláriO-inferior ao sal_ârío do Sudeste, se 70~ do que
ele consome é prOduzido no SUdeste e, conseqUentemente, é comprado mais
caro no Nordeste?
De- forma que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que estãO aí os
paradoxos. O modelo económico a gerar, infelizmente,_ para õ financeiro mais
lucro do que a produção. O salário criando uma situa-ção delicada, pois o
salário mínimo nO Pais não oferece as mínimas Condfções para quem vive em
função desse salário. E o modelo tributãdo_ ;tgravando essa situ_ação
paradoxal.
O Governo elevou, só de impostos de cigarros; do ano passado até hoje,
em menos de 16 meses, em mais de 300%. Interessante é os cigarroS dos grãfinos; os cigarros mais caros, ter a mesma taxação- do píor cigarro. Os mais
miseráveis deste País estão pagando o mesmo imposto que pagam os mais

1149

ricos, porque, por incrível que possa parecer, no Brasil é assim, o Governo
socializa os prejuízos e capitaliza os lucros.
Infelizmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ninguém sabe para onde
estão sendo capitalizados os lucros, porque o que se vê é o que está aí. 1:: uma
soma de empréstimos, diariamente, e vários Ministros viajando pelo exterior,
em busca de mais empréstimos. A nossa balança de serviços já agora a
demonstrar uma necessidade, só nO pagamento de juros, superior a 10 bilhões
de dólares, afora os encargos da divída, em terrilos de pagar alguma coisa.
-Sr. Presidente e SrS. Senadores, este m·odelo económico e esse modelo
tributário; geram a -miséria, o desemprego, a fome e o endividamento da
Nação, aniquilando, vergonhosamente, o direito da- família brasileira, da
grande família assalariada, pois a grande família assalariada está nesse
homem de salário mín_imO~ a massa de' tra_balhadores do País, 67%, ganha
apenas um salário mío_imo. E queni ganha um salário minimo neste Brasil,
por incrível que possa parecer, hoje, não pode ter mais um lar, hoje, não pode
ter mais uma famnia. Quem é que pode casar, hoje, neste País, percebendo
um salário de Cr$ 12.806,40, que vai ser o salário _do Rio Grande do Norte e
dO Nordeste a -Partir de }9_ de maiO? 12 J!lilt 806 cruzeiros e 40 centavos é o
líquido a _ser recebido pelo assalariado;- não é o subassalariado, não, é o
assalariado_.
É este o quadro terrível que trago, na tarde de hoje, à tribuna, para ver se
o Governo enxerga alguma coisa, consegue escutar, para encontrar uma
maneira de sairmos dessa camisa de força na qual marchamos, dia a dia, para
uma catástrofe ineYitável, se continuar a imperar esse modelo que atenta
contra a própria segurança nacionaL

O Sr. Almir PintO -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR, AGENOR MARIA- Com o maior prazer, nobre Senador
Almir Pinto.

O Sr4 Almir Pinto- Agradeç_o a _V. E;!C•, porque o pensamento de V. Ex•
casawse com o meu, _no que diz_ respeito ao _sa_lário-mínimo.
O SR. AGENOR MARIA -

Muito obrigado.

aSr. Al~ir Pinto -=- Nunc~ entendi, nob-r~ senador Agenor Maria, a
razão dessa discriminação do salário mírlimo'. AHãs, eu conversava há pouco
com o nobre colega Se'?ador _Gastão Müller, sobre o fato de que já tivemos
~_-uma _gr-adação m"!_i~ _l:?~~a, par~e que seis sal~riàs inínimos, para todo o

Brasil, regiões diferentes .e, já agora, no Governo Figueiredõ, essa gradação
_chegou a _3 e n~s. "?__ Nordeste, peg~~mos o mlt}~lnp min_imoruin. EntãO, não
entendo, uma Região, corno a nossa, que está riO quarto ano -de estiagem,
porque este ano, na verd_ade__ :- já até estou preparado para um ligeiro
pronuncia~entÜ', nesta Casa_~_este ai10 choveu um pouco- mais, Ou melhor,
~tá Gh?v_~!ldo um pouco mais_do que em 198f, -e é um dos anos de pique de 5
__anos de estiagem, _previsto pelo CTA, vamos ter alguma coisa. Mas quando
_ l]á, na verdadce,_ a falta de Cbuva--Lgl!ªQdo nós_ do Nordeste nada prÇ>dU."?imos,
compramos tudg mais caro~ porque vem de São Paulo: vem _de todos os
Estados, il)lportado. Então, nos Estados produtores, que têm o produto mais
barato, o salário mínimO é-maior; os outros Estados, que jâ vão comprar
importado, quer dizer, o produto já maiS caro, o salário mínimo é menor.
Então, não entendo. V. Ex• tem- raZ:ãõ e-m debatei- este ã.Ssunto, e discordo,
frontalmente, dessa gradação. Acho que o Presidente está lutando e deve,
antes de sair do Goyern_o,_ unifica_r_ este_s_al_ário mínimo, para que ele seja ou
. maior para o Nordeste, ou__então igual para todo o País. Muito obrigado a V..
Ex•~~

O SR. AGENOR MARIA- Eu é que agradeço, Senador Almir Pinto.
V. Ex•, Senador do e.DS, com assento na Bancada.do_Governo, mas tem no
seu _coração, ...

O Sr. Almir Pinto - Mas, não me impede de reconhecer essa
discríminãÇão que acho odiosa.
O SR~ ~AGENOR_ MARIA - ..-.nos seus sentimentos, o brio, e o
sentimento mais alto de c.olocar, acima do interesse do seu Partido, o
interesse d_o País. Eu me congratulo com V. Ex•, e estimaria Que eSse fosse o
pensamento de toda a Bancada do Governo, pois só assim, talvez, o Governo
se sentisse préssionado para desfazer, de uma vez por todas, um modelo
ec-onômico q~e penaliza quem tfabalha, quem produz em nosso País. Veja
b~m V. Ex•, Senador Almir Pinto, o Imposto de Renda, em nosso País, ele
penaliza muito mais o trabalho, do que a_ renda do capitaL
- Por incrível que possa parecer, não tem sentido um imposto criado para
penalizar a renda, penalizar o trabalho. Por quê? Porque infelizmente, nobre
SenadorAlmir Pinto, este Piús adotou um modelo, onde quem tem o dinheiro
tem direito a tudo, e quem não tem o dinheiro não tem direito a nada.
Vivemos, Senador Almir Pinto, subordinado a uma estrutura diabólica·
de um lado as multinacionais, ganhando rios de dinheiro, e do outro a~
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estatais, e PETROBRÃS, e ELETROBRÁS, empresas monstruósas que
cresceram tan_tQ _que o nosso Tribunal de Contas está aí, incapaz de poder
fiscalizar as suas contas. Nós temos dois brasis:-um Brasil rural, e um Brasil
urbano. Nós temoS dois brasis, um Bxasil dã PET-Ro~·RÁS·, d~
ELETROBRÁS, um Brasil que vende serviço ~ que teffi tudo, Uin OUtro
Brasil que presta serviço do Ministêrio da Saúde, do Ministério_ da
Agricultura e não tem nada.
__ __ ___ _
Pode, nobre Senador Almir Pirito, um fu_ncion~sio do MJt:Ji~tério d~
Agricultura, do MinistériO d-a Saúde, funcionãríos· da mesma categoria,- da
PETROBRÁS e ELETROBRÃS, serem diferentes? Por quê? Porque, na
realidade, esta a grande verdade, nós temos dois brasis: o Brasil das estatais,
que prestam serviços, das estatais que vendem serviços;· ao ponto de criar uma
situação -mais do que -il"ãr-adoxal. No ano passado, aumentaram
trimestralmente o custo da energia. Mas, meu Deus, por que trimestralmente
aumentar o custo da energia? A energia hidráulica é a mais barata do inundo.
Mas por que elevar o preço, se o Governo sabe que ·a cada dia que as coisas
sobem ê menos farinha na mesa do desgraçado operário deste Paí&? Por que
elevar? Elevar o preço para que possam arrecadar mais dinheiro e manter a
energia nuclear! Mas, meu Deus, por quê? Por que a energia nuclear, agora,
às custas _do operário que está faminto'? Por _que essa energia às custas da
penalização ecológica do nosso País? Pois os custos não são só __sociais,
Senador Almír Pinto, são os custos ecológicos; e também não são só os custos
sociais e ecológicoS, fnaS: também os custos de nossas riquezas que estão
fugindo por entre nossos de~os, através de contratos miseráveis feitos lá fora.
Está aí Carajás, legado pelos nossos antepassados e por eles defendido, e nós
estamos entregando de_ mãos Qeijadas._l}ma tone_lada d_e min~rio ._çl~.ferro,
como estâ sendo _vendida, custa a menos do qt!e u~ pacote de êlgarrõ. Vamos.
começar a produzir minério de ferro, em Catajãs, ··etrt- -1985, ~jã-e5lf!ffios
vendendo o futuro de Carajás.
.
Precisamos, neste Plenário-, debater estes problemas que angustiam a
Nação, debater estes problemas que, na realidade, são muito rriais
importantes para o Brasil; porque acima_ do interçsse partidário, ideológico,
está o i_nteresse da barriga do povo brasilein~, que pass~ ~ecessidad~. A_ classe
médiã está aí jogada, es-poliada, espezinhada~ asfixiada, coni. -o telefone no
cadeado.
E eu perguntaria: e desaparecé~do a clàsSe ffi6día br8.S1leTái, que_Equevai cOnservar este si"ato quo que está aí? Não po-demos __contin~uar à. mét~ _de
uma politicalha infernal, que ilude, que corr0ropé~~que-ilegr10e!" NãO, nós
preCisamOs, acimã de tudo, colocar o interesse ~a Nação_ aci(lla -~~ tu~_o__i~~o.
O Governo (ala em modificàf a f~lfi"Litá~~cf.-Nós p_i"~ci_sarilOs r:n-~da~r_o
modelo; não é mOdificar, é inUdar~ erraçiicar· esié t:l~deio, :~~~?~-~~:~o-_
tributário mas o modelo económico; e acabar, de uma vez por todas, com esse
vícioS· que·_·env·ergonham a Nação, deprimem a Na_ção e tiEam _qualquer
resquício de s._entimento-maior, leyan_dO:_!l:O.S à incer!~za~_ue_co_t~ébc~~~er_teza
que dilui, à incerteza que maltrata, à incerteza que mata os ndSsos prinCíPfos
e as nossas esperanças.
O Sr~ H~nr_ique Santillo ~Y.--~' me p~rmitt??_

e

O SR. AGENOR

MARIA~,..,-

Com o maior prazer, Senador.

O Sr. Henrique Simti/lo - Quero, eminentlfSenador Agenor Maria,
reportar-me a uma passagem anterior do S!!U disçursQ~ quando V. Ex• se
referia ·ao ·prOblema do salário mínimo; ·quanao·v. EXf vC:rbera contra a
injustiça do salário mínimo. neste País, V. Ex• o faz em nome de toao-o
PMDB. Estou certo.

O SR. AGENOR MARIA - Muito obrigado.
O Sr, Henrique SanU/lo- Particularmente, entendo que já teríamos, há
muito tempo, condições neste País de estabelecer um saláriO m-ínimo
unificado para todo o Território Nacional. Isso sim é que seria justiçá. Além
do mais, quero, também, através deste aparte, ao pronunciamentó-de V. Ex•,
protestar contra a forma como o salário mínirriO se-Cslàbeleccu agora, hã bem
pouco. Nesses últim_os se;mestres, o QqVetno, _SiSt~m~ti~Ca!!fe~t~- ~te:m
estabelecido o reajuste do salário mínimo sem que se·a~reScesse_ os 10% sobre
o índice ·nacional dos preços ao consumidor, o qUe é uma outra grave
injlfsllçã;p-orque-as próprias estatística-s daS instituiçõeS oficiais é que estão aí
a desmentir aqueles que afirmavam não ser salário míninio, n.o Brasil de hoje,
um piso salarial importante; porque, segundo eles, a esmagadora maioria dos
brasileiros assalariados já estaria com outro piso Salarial acima do salário
mínimo. Isso não é verdade. ~a própria Fundação IBGE, através do _Certso
de 1980, a que acaba V. Ex• de se referir, que nos fornece-esseS dados que
devem ser indesmentíveis: é de que mais ·de um terço· de toda a população
assalariada, deste País, sobrevive com salários inferj_Qt:_t;_s a_ l_ll}l ~-'!lãrio
mínimo. Então, veja bem V. Ex•, é mais de um terço da massa trabalhadora
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assalariada, deste País, que está na dependência do estabelecimento do novo
salário mínimo para ter tini reajuste salarial justo. Além do mais sabemos
que, no decorrer desses últimos dez anos~ sobretlJ.dO, e até um periodo um
pouco maior, tiv6m.os neste País, uma defasagein muito graride entre a· salário
mín"iili.O nominal e o salário mínimo- fcit1; OS- reã.justes foram durante boa
parte desse tempo em que vivemos um verdadeiro totalitarismo, num certo
períod_9__dª nossa histc!r_ia bem rece:!lte, _o re~juste- do salário mínimo foi
_§~_mpre inferior ao reajuste do cu-stO de vidi, portanto, levando a uma
defasagem que acabou causando um processo de grande injustiça social. Eu
me solidarizo com V. Ex• e ao mesmo tempo lhe digo que do mesmo modo
verbero com as palavras idênticas e com a mesma veemência com que V. Ex•
o faz, contra todas as injustiças Sociais que estão sendo impostas ao povo
brasileiro.
O SR. AGENOR MARIA - Senadqr Henrique Santillo, que é
-monstruoso é que o nosso Ministro do Planejamento, Delfim Netto, nega os
10% de direito, e nega voluntariamente, sem dar a mínima satisfação, quando
ele sabe que o residual depõe exclusivamente contra o operário. A inflação de
janeiro, fevereiro e março, nesse modelo que não pode mais ter o nome de
milagreiro nem de milagroso, foi S,u. em janeiro, 6,~~ em fevereiro e 7,2 agora
em mar_ço, Dando esse percentual de 39,1% sobre o salário, eles apenas estão
dando o que subiu no custo de vida nesse semestre; mas é de se perguntar, e o
residual fica contra o operário? Mas meu Deus, não tem sentido que a
importância de_ doze mil, oitocentos e seis cruzeiros possa representar alguma
coisa de_ dar a este operário o direito de poder sonhar com um lar com a
família. Mas meu Deus, onde está esse Governo? Sessenta e sete por cento do
povo brasileiro ganha salário mínimo, ou- abaixo do salário mínimo, que é o
-subsalário. Se a__fam_íii;I_é a célula,_111ater~d~_sçcie_dadet e essa gente não pode
mais ter uma família, n._ão pode ~ais ter u~ lar, não pode casar, não pode ter
filhos,_eu lhes digo eStá iudo Pê:rdido, Porque,-se lião pode mais ter uma lar,
uma família, vai ter qualquer coisa. Daí crescendo, assustadoramente, nas
megalópoles, o crime, a prostituição, porque o ·que cresceu mais neste Pais,
nos últimos dez anos, foi a prostituição. O que diz o Sr. Delfim Netlo aqui:
;~o MiníSffO do Planejarri.-ento, Delfim Netto, disse ontem em
Brasília que a fixaÇão do salário mínimo em primeiro- de maio
=-'----'--~-p-róximo será Teita exatãrilehte corilõ Ocorreu-no ano passado. Com
isso de~cartou __a possibilidade do reajuste ficar 10% acima do
INPC." ~
~
_pr.a, _pl~~ ~e~~_._PQrq_uç 9 .C!~~c.;;t~t~ ~Obre S~_!laqor 1-Jeniique Santill~, eu
sou homem do Nor-deste, é uma feliciáade poder lhe afirmar que venho das
-~Órigen-s-jTiã-!5-hUrrilld~S -áo-povo ·br3SileTfó: A-mütha bisavó, por parte de-pai,
·-·tóTpegaa·aente êfe-cacFlõfro. ·Er"iúiTüijTiqtala~-como SÇOãdor da~ R,epública,
-n-ão rUjo -àS infrihãs odgC:ns~- CoilVivo Co"m o meU pOvo e sintO, a·cada dia que
!=O_n~_!!r_so_ ,~om __el_e, __ o ~entiinento_ ~d~_ --trizteza, de intranq~üilidade, de
P~sSi~rsmo~qUe\rar PéfO~COráÇãó"ode noss-a gente.
__ _ ~})!._~o tenh,~. fe~~9- ~_utra ~~_oisa ~esta _trib_una, s~n_ão _pedir ao GOVein? que
dfã essa -gente- ãpeitas-() diieifo de viver Como gente. Só isso. O que eles
qtierem -é ter o--direitúâe;-rrabéi.1hãndo, poder ter alguma digriidade. O que
eles querem é _que,_ trCI:balhando, eles possam dize:: _e~ sou pobre, ?las _vi v~ às
minhaS ~uStas: Porque é iSto que dá a esse trabalhador, a maioria ignorante,
a_nalfabeta, _a _motivaçãp_ para trab~lhar.
Mas, meu Deus!, Se eles perdem-a motívã.Ção pelo trabalho, pelo salário
miserável, baixo, o que vai acontecer com um homem pobre, analfabeto,
ignor~mte, perdendo o interesse pelo trabalho? Ele fica sem opção. E, ficando
sem opção, quais sãõ as alternativas? Pedír, beber ou, então, assaltar. E: o que
está acontecendo no Brasil. Perdemos diariam'ente a nossa segurança. Um
-govern-o- que nãó pode oferecer segUrança não pode oferecer nada.
Não sei se estou sofl'êndo dos nervos, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Mas, quando vou a São pau lo, que subo sozinho no eleyadpr, subo _com
medo, porque estão assaltando dentro dos el_evadQres ..
Esses assuntos _precisain ser debatidos aqui, porque esse modelo
econõmico e_ o m_o_delQ tributâdo,__ r_epito, atentam contra a segurança
nacional.
O que diz este outro jornal a respeito do que faz o Gov-erno ultimamente:
"'O negócio está tão apertado que o Banco Cenfral, na CartacirCular n" 74, expedida_ quarta-feira, atrelou mais um pedaço da
poupançà esioc"adã em "rllnd()s de pensao- (do gêneros fechado) na
aplicação compulsória em títUlos da dívida pública (federal e
estadual).
_
Ou seja:_ um ativo de poupança voluntária, que no nlundo
inteiro é utilizad_o_ para irrigar õ Cãpltal de risco do sistema, pelos
canais do~ m_erc-tdo_ ~- d_e __ açõ~___n_~ ___ Brasil é desviado para o
finãnciamerlto dÕs rombOS dC Cãixa -d-o Sefof pUblico --poupança
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seqüestrada do capital para o crédito, ·gerando mais renda do que
produto."
É isso aí, Senãdor Hs:nrique Santillo, mas esses assuntos não encontram
hoje nem quem possa defender.
O plenário está aí, quaSe vaZio, oS Senadores do Governo não têm cOmo
me constestar e, o pior, estamos num an-o eleitoral, a descrença é geral, o
Governo diz que está com a mão estendida mas a Lei Falcão está aí
impedindo que nós, políticos, possamos Tevar; através do rádio e da televisão,
a nossa mensagem e o que se vê é uma luta_ tenaz daqueles que podem e têm
dinheiro na aquisiçãO de comprar o mandato. Mas, comprar o mandato para
que, para representar o povo desta tribuna? Não. COffiprar-o m·andato para
ter esse mandato, ou corno vaidade, ou como defesa dos seus- interesses
subalternos.
Democracia na mihha concepção-não é isto, repreSentai"- j)ovó -não é isto.
Representar povo é acima de qualquer interesse, por grande que ele possa ser,
deve prevalecer o_ interes_se maior, que é o interesse da Nação.
Estou há mais de 7 _anos no Senado, todos aqui me conhecem. Não tenho
rádio, não tenho járnal, não tenho dinheiro. Devo s__er_ carididato,
possivelmente, a deputado federal e acho que vou perder. Por que vou perde a
eleição? Sou de um Estado carente e pobre. Fui procurado hã quinze dias_ por
alguns cabos eleitorais de chefes políticos para apoiar prefeitos. Apoíar
prefeito do Nordeste é ter dinheiro para gastai e eu ilão tenho. Erespõndi
para eles o seguinte: vocês têm que procurar um candidato_ a d_eputado federal
que tenha dinheiro, pOrque eu não posso, estou com 56 anos de idade, não
vou hipotecar um pequeno património que tenho pra fazer a campanha. O
que eu peço a vocês, quando contratarem algum deputado que vocês possam
votar nele, é que respeitem o rileu voto; deixem o eleitor que queira realmente
sufragar o meu nome sufragá-lo.
Mas eu pergunto, será que eles vão deixar? Eu acredito, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, que o povo brasileiro precisa, precisa mais do que nunca,
conhecer os seus direítos Públicos e lutar por eles. Ele precisa gostar da
política, conhecer a política e acomprinhar, votando. Se não quer votar no
fulano ou no sicrano porque não acredita neles, vote nos novos, sempre
votando nos novos, porque é uma maneira de protestar. Votar em branco,
anular o voto, é uma maneira de manter esse statu quo.
Nós precisamos dessas eleições de 1982. Nós precisamos ganhar essas
eleições. Por que precisamos ganhar essas eleições? Por que acredito que vá
mudar alguma coisa? Não vai mudar quase nada! Mas muda uma coisa,
muda a mentalidade de que o brasileiro não conhece. Fica provado que o
brasileiro conhece e quer protestar votando, porque a beleza da democracia é
essa, que a mão que coloca lá para cima é a mesma que coloca lâ para baixo.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a reforma tributária, a verdadeira,
precisa ser feita dentro da verdade, à luz da verdade, porque no Brasil de hoje
o trabalho paga mais Imposto de Renda do que o lucro dinhero.
Esse comentarista diz o seguinte:
.....existem sérias- distorções na legislação do Imposto de
Renda, cuja incidência sobre os rendimentos do trabalho é muito
mais elevada do que sobre os ganhos de capital.
Finalmente, o atual sistema é excessivamente cerltratizador,
eliminando, praticamente, qualquer autonomia por parte dos
Estados e Municípios."
Eliminando a tal ponto, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, que o Rio
Grande do Norte, por exemplo, produz algodão fibroso e quando
exportamos um quilo de algodão mocó, fibra 38/40, que só tem semelhante
no Egito, vendemos a pluma para o Sudeste, ficam 12% do resultado dessa
venda para o Estado produtor. Digamos que se venda a pluma a cem
cruzeiros; o Rio Grande do Norte fica com o equivalente a 12 cruzeiros.
Quando o Rio Graõde do Norte importa a linha produzida com esse tipo de
algodão. ela custa CrS 1.000,00 e nós deixamos para o Estado exportador da
manufatura os mesmos 12%, ou seja, quando exportamos o algodão,
recebemos 12% sobre 100, equivalente a CrS: 12,00 e quando importamos a
linha, pagamos CrS 1.000,00 e deixamos só em tributo para o Estado que
produziu a manufatura, o equivalente a Cr$ 120,00, isto é nós pagamos mais
tributo para importar a manufatura da matéria~prima que exportamos do
que todo o valor da matéria-prima.
Esta é uma realidade chocante. daí por que os Estados produtores de
matérias-pi"itnas, rio- Brasil -- MaranhãO, Rio G-raride do Norte, Ceará,
Alagoas, Sergipe; Parã, - se encontram em uma situação aflitíssima. O meu
Rio Grande do Norte, este ano, tem um déficit superfor a 4 bilhões e meio de
cruzeiros.
Em alguns meses do ano, os Estados produtores de matérias-primas
importam mais tributos do que exportam. Daí por que precisamos, a todo
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custo~ desta C~sa, pressionar o GOy_erno para que _esse modelo tributário seja
modificado, sob pena de_ acabar di uma vez por todas com a Federação, com
a autonomia da Federacão, com o direito de cada Estado ter vida próPria,
porque o que se_ está_ criando são Estados totalmente dependentes do
Gáverno.
Antes de co_nduir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, chamo a atenção da
Casa para este quadro que demonstra, na realidade, a assertiva das minhas
observações: o Imposto de Renda aumentando, o IOF - Imposto Sobre
Operações Financeims - aumentando, e o Imposto sobre Produtos
Industrializados, sobre _exportações, diminuindo.
Ora, se a produção estâ diminuindo e-o imposto-está aumentando, como
se entede o lucro aumentando? Porque -ni_riguém vive -~e luci-o; uma ~ação
vive do que produz.
Este pronunciamento tem Como objetivo, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
trazer ao Plenári_o da Casa um assunto que considero da maíor importância.
Vou concluir porque, infelizmente, o PDS - o Paffido do Governonão tem como debater o problema e eu, com estas palavras, acho que por
uma questão de desencargo de consciência, cumpri com a minha obrigação.
Muito obrigado. ( A..fuito bem.'}
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Sena dó r ·nirceu Cardoso.
-

O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Recebi, há poucos miriutos, as informações que havia solicitado há vinte
dias sobre as quarenta e seis nomeações de funcionários feitas pela Mesa,
atendendo à solicitação do Diretor do Serviço de Assistência do Senado.
Como não se encontram presentes as pesSóas interessadas - o Sr. 21'
Vice-Presidente e o Presidente, que agora estão se dando ao luxo de ameaçar
possíveis Senadores, de fazê-los retirar do plenârio, o que é uma afirmação
temerária, ousada - eu vou deixar, Sr. Piesidente, para comentar as
informações na primeira oportunidade em que se acharem presentes esses
dois ilustres interessados.
E uma constante da minha formação; não falo na ausência, quero falar
cara a cara, fronte a fronte, vis-à-vis, a fim de que se prove se, de fato, a
intenção do Presidente é mesmo de pôr para fora do plenãrio aquele que
contrarie o pensamento de S. Ex•
Sr. Presidente, foi uma afirmação qõ.e li nos jornais de hoje, no avião que
me trouxe do Rio de Janeiro, uma afirmação telnerãria e fãcil de se
comprovar. Na primeira oportunidade que aqui estiverem presentes, vamos
comprovar se se pode fazer, se se pode ter esse procedimento com um
Senador da República. Poder é capaz de poder, mas se se pode executar esta
ordem ... Isso aqui não é um batalhão de cavalaria; aqui é o Senado Federal.
Isto aqui não é um regimento de cavalaria, é o Senado Federal. Aqui está u~
cabinho, humilde e obscuro, mas, para pôr este cabinho para fora, é preciso
que se faça muíto rnovírilento, Sr. Pi-esideilfe, mUita pancadaria, do contrário
não faz.
Assim, fica aprazado para a primeira oportUnidade ·que aqui estiverem
presentes, e vamos então, Sr. Presidente, comentar as informações que recebi
aqui, há ínstantes.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Alberto Silva- Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Alberto Silva, para uma comunicação.
O SR. ALBERTO SILVA (Para uma comunicação. Sem revisão do ora·
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu, ontem, ocupando o microfone aqui no plenário, fiz declarações a
respeito da convenção do nos_so Partido, lã no Piauí, dize~dt? _que foi a maior
convenção que já houve no meu Estado nos últimos anos, -e uma das mais im~
portantes, porque reuniu todas as forças de oposição existeittes no Piauí para
formar um partido coeso, um partido decidido a vencer as Cleições, contra a
oligarquia que se instalou lã hã trinta anos. Estranhava eu o fato de que nenhuma notícia sobre essa convenção havia saído nos jornais. Nos locais,.é
claro que não iria sair, porque toda a mãquina de comuniCação do Piauí é
controlada pelo Governador, e ~~istem ordens expressas de não noticiar nada
a nosso respeito. M~s eu estranhava também que não houVesse notícias nos
outros jornais do País e e chega.va até a imaginar que se deveria fazei:" uma verificação nos respresentantes dos grandes jornais do Plauí que, parece, estavam, também, a serviÇo da oligarquia. Creio que isso deSCncadeou uma verdadefia onda de informações pois os jornais de hoje vêm -cheios de notícias
sobre a convenção, totalmente distorcidas.
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Exatamente para contestar as informações distorcidas é que eu quero fazer esta breve comunicação, dizendo que não houve nada do que os jornais
estão noticiando, repetindo, no sentido de que houve deserção, que saíram
deputados, pessoas ilustres e líderes. Não houve nada disso. Apenas o exDeputado Celso Barros que se desentendeu com o Presidente da sessão, na
ocasião, e que se declarou desencantado com a política. Mas, ao que tudo indica, ele já estava desencantado com ·a política há mais tempo.
Com relação ao Líder do Partido, Deputado João Lobo, o problema era
outro e não houve nada disso. O Deputado João Logo está firme na campanha, empenhado para que se vença as eleições no PiauL
Agora, um recado para o Governador do Paiuí que declarou - em tom
jocoso - que o seu candidato é tão forte que eu iria retirar a-minha candidatura.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso que o Governador Ó.Q Piauí
respeite o homens do seu Estado, e tenha respeito ao dize:r palavras GOmo disse aqui aos jornais; Retirar a minha candidatura seria ti-ai_r o povo \:to Piauí,
que estã ansioso---' ansioso mesmo- para derrotar aquel_a oligarquia que há
mais de 30 anos infelicita o Piauí.
Ao Governador do Piau_í com suas jOcosas expresSÕes· iios-Jórfiais de
Brasília, dizendo que tem um candidato poderoso e forte mÇ~.nçlallJ.Ç)~ ~Penas
um recado: que não leve o seu candidato- que nem brasileiro é, é estrangeiro, ou se é é naturalizado - para dirigir o destino do Piauí, p-orqUe eXistem
piauienses mais ilustres, mais fortes e mais desejoso~ de servir ao Piauí.
Sr. Presidente, este o registro que desejava fazer. (MuÚo bem!)

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Senhor Presidente, Srs Senadores:
O Ministro Jair Soares exerce, certamente, um dos cargos mais espinho-sos da presente administração pública federal.
Desafiam-no permanentemente, não só o exercício de urpà função tradicionalmente sujeita a pressões de toda ordem, vinda~_ da coletividade inteira,
como o principalmente, a .. obrigação" de mostrar desempenho eficiente de
um mecanismo que todos sabemos emperrado e, além de tudo, a indispensabilidade de convencer um eleitorado sabidam.ente politizado- o_ gaúchosobre a eficácia de sua atuação à frente dos problemas da previdência e assistência social. Afinal, ele é_ candidato ao governo _do Ri_o G:J:.<!IJd~ _49 Sul,
opondo-se a nomes de fortíssima penetração.
De qualquer modo, devo dizer que o que me tr_az_hoje à_ triPuna _é mais
uma reivindicação, queixa seria melhor dito, à previdência social e, certamenR
te, à atuação do sr. Jair .Soares.
Com efeito, os professores do Distrito_ Federal, atrav~_g,_e_s_~u órgão de
classe- o Sindicato dos Professores dQ DistrítQ_~~d.eral ::::- f~~~-mio 7m~ul)l
de seus portaR vozes, solicitam providências urgentes, por já tardas, no sentido
de ser regulamentada a aposentadoria especial do professor (aos vinte e cinco
anos para as mulheres e aos trinta para os homens), aprOvada pelo Congresso
em junho de 1981.
Os professores do DF são. como se_ sabe, em suª:~inagªdq_ra 111:aior_ia,
regidos pela CLT e, assim, não têm podido usufruir de$Sã brilhªnte_COoquhta
da classe, uma vez que a administração _da Previdênc.ia So_cjal_n~Q" tgmou as
providências que, certamente, lhe cabem na regulamentação da matf:ria.
O -chamado "pacote previdencíâtio", que não tr'ouxe benefício" para ninguém, não encontrou nenhum entrave burocrático à sua implantação e, mesmo sem o aval do Congresso- asseveram os professores -de-BraSUi3 --Já está
tirando parte dos minguados e corroídos salários ,da categoria~.
Fica aqui, pois, a queixa ejuntó cotn ela o pedido para que se tomem as
medidas necessárias à regulamentaç~o da ein_e_nda__çoJ1$tÍt!.!ç_ional g~~~n~idora
do_ ben_eficio à çlasse_do_s professores.- (Muito bem!f
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Concedo ªpalavra ao nobre
Senador Jutahy Magalhães.
··
·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- (Pronuncia o séguinte discursos.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desde a última semana-, vivem Uni clima de insegurança várias Instituições dedicadas ao campo social e à história, em termoS de pós-gta:duãÇãõ,
com o Instituto Universitário de Pesquisas, o Centro Ue Pesquísas e Documentação de História COntemporânea do Brasil, o MuseU-Nacional e outras,
ameaçadas no prosseguimento dos seuS programas· por falta de verbas.
Dependem ess_es centros acadêmicos da Financiãdora de Estudos e Pro~
jetos, órgãos vinculados aO Ministédo do Planejamento, _de quem receberam,
hã poucos dias, notícias segundo as quais perderão!ichaiUa:dõ "a-Poio irisiitUcional", responsável pela garantia do seu funciomirriento.
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Reunidos, durante quatro horas, no início deste mês, com o Presidente
da FINEP, Gerson Ferreira Filho, os diretores executivos Olavo Brasil de
Lima Júnior, Arlindo Rodrigües e Celso _Cruz. juntamente com dirigentes
universitários e o representante da Sociedade Bras_íleira para o Progresso da
CiêriCia, do Rio de Janeiro, Enio Candoü, não _ficaram tranqUilos quanto àquela insegurança, declarando o primeiro: "Estamos nos sentindo como baratas tontas''.
Os pedidos de aj~da par~~s prÕjetÔs,}unto à FINEP, SãO feftos por Ministérios, eni.presãs estatais-, instituições particulares e centros_acadêmicos, so- mando a última cifra noventa bilhões para um orçamento de apenas trinta e
cinco- bilhões de .cr~eirp~.
Havendo muitos p-edidos e poucos recursos, o Presidente da FINEP re~
velou a intenção do Governo no sentido_ de cortar a ajuda, principalmente em
setores não prioritários, excluídos a agricultura, a energia e a exportação.
SCg-UD.dO ·-o "Prof'es.SOi: Shnori SchWartzmatm '"é mais fácil passar por
Brasília, pelo Ministério do-Planejamento", um projeto de pesquisa sobre a
melhoria _de atendimento do_ lN ;PS do que sobre o movimento operário de
!90s; ou então uma pc:Squisã sóbreo impacto do PROÁLCOOL, ao invés de
tfrTI'é"slU.dO SObre a saúde pública de São Paulo, na década de vinte.
-~-~-~-segun-do a l:irofessora- Maria Yeda Unhares, da Universidade Federal
FIUmineriSe, a -EMBRAPA investiu '~uma fortuna no Vale do São Francisco,
para aumentai a p"fódução agrícola'"', com resultados desastrosos, quando,
então, se contrataram historiadores e sociólogos para uma pesquisa que ex~
pliCa:Sse o·Tato~·cóinj)tCfVãiYdo~se gue, em virtude das condições históricas e
soCiais- da r~_gião. _nunca dari_ª certo_ ~_qu~le _projeto, na forma da sua con~
cepção e execuçãO".
__
- _- -Ora, o Centro de PesquisaS e Documentos de História Contemporânea
d08ra5il tem importáncía cieútífica· as.sem.elbada à_da Museu Nacional e pode_m .~uas obse!vações resultar _em eco?o?lia de tempo e recursos do planeja~
nientô, graçaS às retfospecÇões que_ eStá capacitado a fazer, autorizando pre··
visões mais aceitadâS.
Se a FINEP não quer que 'nínguéril ·aela dependa-para s-obreviver e só se
interesSa -pelas soluções ecQnómicas córiju!J~UraiS, estâ, implicitamente, desencorajat:tdo a pesquisa e documentação em importantíssimos setores da
âiei- das- Ciências s-õdãls~-- Se, conforme se assegura, tais programas não forem financiados por pra R
zo --superior a dois anos, como ocorria até 1980, reduzindoRse esse tempo à
metade", dificilrriente poderão sobreviver instituições como o CPDOC, que
podem _oferecer o melhor préstimo às pesquisas histórico-sociais. Culturais e
eC:ohôrrticas, contríbuin-dO para: o equacionamento das soluções desejadas
para inúmeros dos nossos problemas.
Os cientistaS presente·s-ã reünião ficaram impressionados com o clima de
cortesia e boa vont!lde que. a presidiu, mas decepcionados com a deCisão de
reduzir aqueles recursos, tanto no que tange aos montantes, como no que se
_r:efere aos prazos de aplicação.
Diante diSSo, fazemos um veeinênté"'apeio ao Ministério da Educação e
Cultura- cujo titular é h_omc:m af~ito_~ enfr~ntar dificuldades e vencê-lasno sentido de propiciar à pesquisa básica na áreá das ciências sociais, como
aquelas feitas pelo CPDOC,_ os recursos neçessários para a a_nâlise dos projetós teC110lógicos. _
_Erll_O que tinha_a_dizer, Sr._ Presid~nte. (AfuJto ber'!!)

O SR. PRESIDENTE (Itamar Fra.nco)- Çonc~do a palavra ao nobre
Senador _Lo_urival Baptista.

"'~_,-

:osi.

o

'LóuiúvA.CsÁrtisTÁ(Pi~n'üilCíá s~iúínie discurso.) _:c: sr.
Pr:esidente, Srs.- Senadores:~.
--" ____ ""' _Pelos dadas. nficíalm_ente _div~lgados, -~ ~C.Offi b~Se- ~os. resultad~S d-o
Çenso dos.Sçrvidoxi'S.•Fçger'lis prom.~vi<\q ~>,el~_DASP,_ em colaboração com
IBGE e o SERPRQ,-, em dezep1br.o ~e. I ~79 áfqrça de trabalho doSjs(cima
de Pessoal Civil__daJ.Jnião compreendia 468.0Çl0 serv_~d,ores, e pouco mais de
12.000 ·pessoas catalogadas _como "mão-deRql>_ra__tempqrâri3." vincula~a a
convênios ·com órgãos da 3dn1inistra,çãp direta_ e autárquica.
. O referido Cen~o. aliás,_ deve ser considerado como t~ma .das rnaís pOsitivas e melhqr_es_iJ?-içiativaS _elo M;i~iMro JOsé_Carlos -SOares Freire, Dir-etorderal do õASP. eilcerrarido, de uma vez_ por todas~ as supOsições e palpites
predominan_tes sobre a matéria, qtie te-itnavãm em afirmar a eXistência-de um
~·exérCito-de fundohârlõs públicos", de mais de Um milhão, somente nos Ministetíos·; aléfn -de quase outro tanto nás= AutarQuias'.
Ninguém sã.bia-ao certo, o número exato dos cargos efetivaménte ocupados, circulando versões exageradâi, que contdbuíam para ·desmoralizar a Administração Federal perante a opinião pública, e disseminar uma falsa ima·
-gerrr do fuíú::lóifalismo como um formigueiro humano ocioso, despreparado e
altamente dispendioso.
-
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Essa errônea, convicção, deliberada e maliciosamente diSsemiitada pela
imprensa, tornava praticamente impossível a execução de uma política salarial justa e mais favorâvel em virtude dos generalizados receios de que o .. excessivo" número dos servidores públicos jamRiS-pemiitrria melhorai- a tradicional precariedade e insuficiência dos respectivos orçamentos, de vez que as.
receitas tributãrias da União não bastariam para atender às reivindicações salariais de um funcionalismo exorbitantemente superdímensionado e voraz.
A divulgação dos dados obtidos pelo referido Censo, autorizada pelo
Ministro José Carlos Soares Freire, contribuiu para erradicar semelhante distorção, pulverizando aquelas fastidiosas e reiteiradas afirmações quanto à
existência de um exército de ociosos.
Acabou-se, e foi definitivamente sepultada, a lenda injuriosa.
Segundo foi apurado pelo Censo, daquele total de 468.000 servidores,
53,9% se vinculavam às atividades prioritárias de educação, saúde, previdência, polícia, fiscalização e arrecadação. Do ponto de vista do sexo, havia
66,2% de homens e 33,8% de mulheres, - outra curiosa revelação, quando se
pensava que predominava a quantidade das HMarias Candelárias" sobre os
barnabés.
A idade média global dos servidores era de 42 anos, sendo de 49 anos a
mêdia do estatutário e 34 anos a do servidor CLT.
Quanto ao regime de trabalho, 51,6% eram servidores CLT e 48,4% esta·
tutârios.
Com relação à escolaridade, 96,6% das pessoas possuíam escolaridade
entre o l9 grau e o superior, enquanto 3,4% eram apenas alfabetizados, sem
nenhum grau de escolaridade.
.
81,2% do total possuíam de O a 5 dependentes e 8,8% têm de 6 a 10 ou
mais dependentes.
Em termos de rendimento bruto, expresso em salãrios mínim-oS (SMs),
tinha o serviço público 33,8% servidores que recebiam até 3 SMs; 42,9% com
mais de 2 e atê 5 SMs; 22,5% com ma:is de 5 e atê 20 SMs; e 0,8% ganhavam
mais de 20 SMs.
Estes poucos indicadores bastam para revelar à Nação a verdadeira fisionomia do funcionalismo público civil da União, em dezembro de 1979.
Desde então, admitido o crescimento normal decorrente do preenchimento das vagas ocorrentes, princiPalmente através dos concursos do DASP
para preenchimento dos cargos desocupados em virtude de falecimento, aposentadoria, exoneração ou demissão dos respectivos titulares, tem o Governo
a visão exata e realista da situação do funcionalismo público da União, tanto
em termos quantitativos como no tocante aos aspectos qualitativos, dentre os
quais o número dos dependentes.
A partir do conhecimento preCiSo desse problema, que somente seria
possível depois daquela exigência preliminar que foi- a realização do Censo
dos Servidores Públicos, encontra-se agora o DASP em condições de propor,
e justificar, a adoção de uma Política Salarial adequada às realidades e imperativos da sobrevivência do funcionalismo, -cujas dificuldades de_ vida sãq
idênticas às dos demais trabalhadores em uma conjuntura Inflacionária adversa.
Nesse contexto situam-se as velhas reívindicações relativas à concessão
de 139 salãrio- quejã é uma conquista obtida pela totalidade dos trabalha-_
dores que mourejam nas empresas privadas ou, mesmo, daqueles 61,6% dos
servidores CLT. Somente os estatutários se encontram marginalizados (48,4%
dos servidores), no que tange ao 13º salârio.
Independentemente dessas impostergãveis medidas, a que se deve acrescentar o reajuste semestral dos salários, fazemos um veemente apelo ao
Diretor-Geral do DASP, no sentido de que promova a reformulação que se
faz necessâria no- tOcante -ao Programa de Aquisição da Casa Própria
(PROHASP), objeto de um protocolo de intenções firmado entre o Ministério do Interior, o DASP e o Governo do Distrito Federal.
Em decorrência desse protocolo o BNH e a Caix-a Econôm_ica Federal
firmaram convênio de Cr$ 9,9 bilhões para construção de 6.000 Unidades
Habitacionais.
A reformulação é pleiteada no sentido de proporcionar aos servidores
públicos aposentados que o desejassem, a oportunidade de aquisição de uma
Casa Própria adequada às suas possibilidades financeiras, fora dos esquemas
coletivos dos conjuntos habitacionais.
Na verdade, a situação dos aposentados ê, certamente, o capítulo mais
dramãtico quando se examinam os problemas do funcionalismo.
Sendo as taxas de esperança de vida, atuarialmente calculadas, extremamente baixas, os aposentados poderiam aguardar a morte inexorável, que geralmente ocorre quando deixam o serviço público, depois de 35 anos ou mais
de exaustivas atividades.
Os aposentados, quase sempre doentes e frustrados, vegetam melancolicamente, sem condições de poder ajudar as respectivas famílias, deixando
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para os filhos ou netos, pelo menos o patrimônio de uma modesta casinha, na
hipótese em que o PROHASP fosse reformulado.
Estas considerações são oportunas sempre que se examina a situação
global do funcionalismo.
Evidentemente, não deve o DASP ser responsabilizado se, até agora, tais
problemas continuam aguardando soluções realistas.
O MinistrO José Carfos Soares Freire jã cumpriu o seu dever, ao encaminhar à aprovação do Presidente da República o anteprojeto do novo Estatuto
d_os Servidores Públicos Civis, depois dos exaustivos estudos que realizou,
com a colaboração da Fundação Getúlio Vargas, do Tribunal de Contas da
União, da Consultaria Geral da República, e dos Tribunais Superiores.
O Congresso Nacional deverá, por sua vez, examinar o assunto quando
lhe for remetida a Mensagem presidencial sobre a matéria, devendo, nessa
oportunidade, acolher as sugestões das associações de classe.
Nesse documento, além do advento de um regime jurídico único, incluirá, sem dúvida, benefícios e vantagens ansiosamente esperadas pelo funcionalismo.
Em diversas_ ocasiões o Presidente João Baptista Figueiredo asseverou a
sua !:ma vontade, e a disposição do ~oder Executivo em acolher várias reivindicações dos servidores públícos.
Finalizando, Senhor Presidente, congratulo-me com o Ministro José
Carlos Soares Freire pela sua lúcida_ e recente decísão autorizando_a realização d_o_s Concursos Nacionais de Monografias.
Sobre os mencionados Concursos tive a satisfação de apresentar, o Projeto de lei nº 234 de 1980,- e proferi dois discursos, respectivamente a 18 de
abril e a 12 de junho de 1980.
À Fundação Centro de_Fmrnação do Servidor Público (FUNCEP), que
vem funcionando com reconhecida eficiência, sob a direção do ilustre Professor Jackson Guedes, foi atribuída a responsabilidade pela execução dos Concursos Nacionais de Monografias.
Instalada em 1981, essa entidade é uma das mais expressivas realizações
do Diretor~Gera1 do DASP a quem se deve, igualmente, o restabelecimento
da tradicional Revista do Serviço Público (RSP), editada pela FUNCEP,
como órgão vinculado à pesquisa, análise e divulgação no CaiDpo das Ciên~
cias Administrativas.
Eram estas, Senhor Presidente, as considerações que desejava formular
nesta oportunidade. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- O Senhor Raimundo Parente
enviou à Mesa projeto de lei cuja tramitaç_ão~ de acordo com o disposto no
art. 259, III, a, do Regimento Interno, deve ter início na Hora do Expediente.
A proposição serâ anunciada na pi"6X.tma-sessão.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária da próxima quinta-feira, a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câm-ara n9 114, de 1981
- Complementar (nº 168/80- Complementar, na Casa de origem), de ini- ciativa d_o" Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e
dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das Comissõ~s:

- de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 47/82, do Senador José
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.)
2
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 comerciãrío, na forma qti:C especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
---de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Saúde, favorável; e
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.
3
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con-
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solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais tambêm integre a remuneração, tendo_
PARECERES, sob n9s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorãvel; e
- de Finanças, favorãvel.
4

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, f3.vorâvel, nos termos de substitutivo qUe apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.
5

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, d_e
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e.- no
mêrito, favórãvel.

6
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senad? n9 ~~5, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta d1spos1t1Vos à
Lei n9 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 salârio devido aos trabalhadores avulsos, tendo
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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.

7
Votação, em primerro tur-nO, 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 Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

8
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
cont_ãbil e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 57:i a 576, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorâvel;
.:__ de Serviço Público Civil, co_ntrãrio; e
-de Economia, favorãvel, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 35(82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussãp para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -

Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 15 minutos.)

•
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1.3- ORDEM DO DIA

1- ATA DA 44• SESSÃO, EM 22 DE ABRIL DE 1982
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2~1- Ofícios do Sr: ]'?wSecretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão d_o Senado autógrafo dos seguintes projetes:
-Projeto de Lei da Câmara n• 42j82~(n• 1.781/79, na Casa de ori'
gem), que altera dispositivo da Lei n• 5.772, de 21 de dc:Zembro de 1971,
que instituiu o Código da Proprieda-de Industrial, estabelecendo a competência da Justiça do Trabalho nos casos que especifiCa: ----- -- -Projeto de Lei da Câmara n• 43/82 (n• 5.437/81, na Casa de origem), que disp"Oe sObre o núinero dos Deputados Federais e Estaduais
candidatos à reeleição, introduzindo modifiCações no_ Código Eleitoral.

1.2.2- Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado n'? 53, de 1982, de autoria_ do Sr. Senador
Raimundo Parente, que assegura à filha solteira, maior de 21 anos, não
ocupante_de cargo público permanente, a pensão temporária de que trata

a Lei n' 3.373, de 12 de março de 1958.

_

-Projeto de Lei do Senado n9 54, de 1982, de autoria do Sr. Senador
Nels_on Carneiro, que considera perigosas, para efeito da vantagem adicional prevista em lei, as ativídades dos manobreiros pâtiós e guarda-chaves
ferroviários.
-----1-2.3 -

Leitura de Resolução

N9 1, de 1982, que prorroga poi" 30 dias o prazo conCedido à Cernis- são Parlamentar de Inquérito, destinada a examinar a viOlência urbana,
suas causas e conseqüências.

1.2.4- Discursos_ do Expediente

SENADOR HENRIQUE SAN_TILLO -

- Projeto de Lei da Câmara n~' 114/81 -_Complementar, de iniciativa do. Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais do direito tributârío, e çl.â outras providências. Apreciação sobrestada por falta de quorum
para votação do Requerimento n9 47/82.
·-Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria dq_Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a co_n_cessão de aposentadoria especial para o
comerciârio, na forma qUe espeCifica. Votação adiada por falta de quorum.
. .:. . . Projeto de Lei do Senado n9 329/80, de ati to ria do senador Cunha
Lima, que modifica dispoSitivo da- Consolidação das Leis do Trabalho
para fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tambêm integre a remuneração. Votação adi_ada por falta de quorum.
-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 Aêrea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum.
- PrOjeto de L~f do Senado n9 352/78, de autoria -do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por fa!ta de
quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 255/80, de autoria_do Sep.oador Ne!son
Carneiro, que acrescenta· dispositivOs à Lei n9 5.480, de lO de agosto de
1968, çii~_~iplinando o pagamento do 139 salário de_vido aos trabalhadores
avulsos. Votação ·adhúl8 poi-" falta de qiiiiiv.m--:
--Projeto de Lei do Senado n<J 362/79~ .de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei_n9 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei do Senado

n• 309/79, do Senador Gabriel Hermes,

que dispõe-sobre o exercício da auditoria contâbil, e dá outrasprovidências. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requeri-

Esvaziamento de poder

mento n• 35/82.

político do_ Co_ngresso Nacional.

SENADOR HUMBERTO LUCENA, corrio Líder- Encaminhamento à Mesa, do Requerimento n9"64/82, de convocação do Sr. Ministro
das Relações ExteriOies, para comparecer ao plenãrio do Senado, a fim de
debater a crise gerada com a invasão das Ilhas Malvinas, no Atlântico Sul.

SENADOR JORGE KALUME -Dia deTiradentes. 22• aniversário~·
de criação de Brasília e do jornal Correio Braziliense.
SENADORA LAELIA DE ALCÃNTARA- Realidade da Comunidade Silvícola do_País, focalízada pof óCilsião ·da 13' ReuniãO Naciona! de
Antropologia, realizada na Semana do lndio, na cidade de São Pau!o.

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Centenário de nascimento de
Monteiro Lobato.

'.

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SE!ÚDOR ALMiR PINT<Y- Problema da estiagem çlo Nordeste.
Memorial elaborado pela Associação dos Engenheiros Agrônomos doEstado do Cearã, apresentando sugestões com relação a modificações no
Programa de Emergência.

SENADOR EVA NDR O ('A RREIRA - Lançamento da candidatura
do Sr. Luiz Inácio da Silva ao Governo do Est.ado.de Sã,o Paulo.

SENADOR ROBERTO SATURNINO conflito en~o!Vendo ~ Ing_laterrae a Argentiria.

Consíderações sobre o
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. SEfNADOR ADERBAL JUREMA - Providências adotadas pelo
Mtmsteno da Educação e Cultura, com vistas à restauração do_edifícíõ da
Faculdade de Direito do Recife. Congratulando-se com o Governador
Marco Maciel pelo lançamento da candidatura dos Srs. Roberto Magalhães e Gustavo Krause, para disputarem nas próximas eleições os cargos
de Governador e V ice-Governador, respectivamente.

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Endossando apelo dirigido
pelo Governador_~o __ Estado do _Amazonas a autQrid"ªd_es do Governo Fe~
deral, em defesa dos_interesses dos ju_tiçul_toreS amaZonenses.

L5 ~DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-MESA DIRETORA

SENADOR NELSON CARNEIRO - Homenagem prestada pela
Universidade de Soutbcrn, localizada na Califór-nia- EUA, em memória
do escritor Alberto Guerreiro Ramos.

3 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
4 -COM.P()SIÇ!\.0 [);:\.~ COM_!SSQES PERMA]'.IENTES

ATA DA 44~ SESSÃO, EM 22 DE ABRIL DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDtNCIA DOSSRS. PASSOS PÓRTO, GIL VAN ROCHA
E JORGE KALUME
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Evandro Carrc"ira- Raimundo
Parente- Aloysio Chaves- Alexand,re Costa- ~9sé ~ame)'--~!bert~ Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto -José ~i!iS......: Agenor Maria- Dinarte Mariz- Martins Filho- Humberto Lucena -=---Aderbal"iufemãLuiz Cavalcante - Gilvan Rocha ~ Pa~SoS Pô rio ~ -b_frceU CardOso João Calmon- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro.:.._ Roberio..Saturniilo ~
Itamar Franco- Tancredo Neves- Henifque Saptillo- Benedito Canelas
- Gastão Müller- Saldanha Derzi - Lenoir Vargas. -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 31 _Srs. Senador~s. Ha~endo núm,e~_o r~gímen~aJ, ~e~laro
aberta a sessão.
..
Sob a proteção de Deu_s i_riiciainos nossos trabalhos.
O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura do E]{pediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE
OFICIOS
Do Sr. }P-Se_cretário da Ciimara dos Deputados, encaminhando à
do Senado autógi'Qfo~~ dos_ seguintes projetps:
-

re~'isào

PROJETO DE LEI DA CÃMARA :-;o 42, DE 1982
(NO 1.781/79, na Casa de origem)
Altera dispositivo da Lei n9 5.772, de 21 de dezembro de 1971,
que instituiu o Código da Propriedade Industrial, estabelecendo a
competência da Justiça do Trabalho nos casos que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. [o O art. 42 da Lei no 5.772, de 21 de dezembrode~l97r fica a:crescido do segu_inte parágrafo:

"Art. 42.
... ·§~ 4;-~· Ã. j ~-~tÍ~; d~Tr~b~ih~·i-~~~~~~~·t;~;;;j~;~; di;ídi~;'~
instaurados com base. no __r_aput deste artigo ou em qualquer disposição legal que envolva a participação do empregado em !ucros obtidos pelo empregador com a exploração de invento do primeiro, realizado durante a vigência do contrato de _trabalho."

Art. 29
Art. 39

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário,__
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 5.772, DE 21 DE DEZEMBRO DE !97!
Institui o Código da Propriedade Industrial e dá outras providências.

TITULO I
Dos Privilégios
.
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CAPÚULO XIV
Do Invento Ocorrido na Vigência de Contrato de Trabalho ou de
Prestação de Serviços
Art. 40. -Perten~~ã~-~xci~siv~~-;~~;~~o -~~pregadOr os inventos, bem
como os aperfeiçoamentos, realizados d,uraÕ.te viiên_cía_-de- contrato expressamçntç desti!lªQo_a pesqui_~a__ ':l? ~rasil, ~I? 9ue a ati vidade inventiVa ao assa1ax_ia_Q_Q_og q9__ p_!_estador_d<sçrvfços sejã prevista,-oi.f álnda que decorra da
própria natureza (fi3t!Vld.ã.Oe__cQntratãda,.
§ l9 Salvo expressa disposição contratual em c.ontrário. a compensação
do trabalho ou serviço prestado ser.á limitaQa à rem~neração ou ao_~alário
ajustado.
§ 29 Salvo ajuste em contrário, ser~o_c!?n~i~er~~os f~itos durante a vigência do contrato os inventos, bem como os aperfeiçoamentos, cujas patentes sejam requeridas pelo empregado ou pelo prestador de serviços até um
ano depois da extinção do mesmo contrato.
§ 39_ Qualqüer ·i_nve~ró o-u- aPt?~f~içoamento_ decorrt::nte de contrato, na
forina dCSte artigCi, seiáObrigatória e pfiori!ariam==blte-patenteado no Brasil.
§ 49 A circunstância de que o invento ou aperfeiçoamento resultou de
contrito, beffi Como o nome do inventor, constarão do pedido e da patente.
Art. 4l. Pertencerá exclusivamente ao empregado ou prestador de serviços o invento ou o aperfeiçoamento realizado sem relação com contrato de
trabalho ou prestação de serviços ou, ainda, sem utilização de recursos, dados., meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.
ATt. 42. Salvo expressa estipulação em contrário, o invento ou aperfeiçoamento realizado pelo empregado ou pelo prestador de serviço~_ não
Compreendido no disposto no art. 40, quando decorrer de sua contribuição
pessoal e também de recursos, dados, meios, materiais~-iilstalações ou equipame·ntOs do empiegador, será de propriedade comum, em partes iguais, garantiâ() ao-elnpregadOfO~direito exclusivO da Hc6nça de exploração, assegurada
ao empregado ou prestador de serviços a remuneração que for fixada.
_§i 9 .A e:xploração d<? objeto da p~tente deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazõ de um ano, a contar da data da expedição da patente,
sob pena de passar a exclusiva propriedade do empregado ou do prestador de
serViços- õ--íitVentO' oiro o -apeffêl'çOllriiciltO: ·
·
§__29__ o_ empregador poderá ainda requerer privilégio no estrangeiro,
desde que assegurada ao empregado ou prestador de serviços a remuneração
que for fixada.
§J? Na falta de acordo para iniciar a exploração da patente, ou no curso d~~a exploração, qualquer dos cc-titulares, _em igualdade de condições,
poderá exercer a preferência~ -no ·prazo que -dispuser a legislação comurn.

a

(À:f Comlssõestj~ Co~_!!}Jl:f[C~O. e_J.u~tiça e de Leg~slação Social.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 43, DE 1982
(N9 5.437/81, na Casa·de origem)
Dispõe sobre o número dos Deputados Federais e Estaduais can~
didatos à reeleição, introduzindo modificações no Código Eleitoral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. jo O a~rt. 100 da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965, instituidora
do Código Eleitoral, passa a vigorar com o§ 59 conforme reescrito, e acrescido do parágrafo que se lhe segue:
. ...............~ ......................... ..

"Art. 100.

§59 Após Osorteio efetuado rios- lermos deste artigo, os Partidos conservarão, sempre que possível, as mesmas séries.
§ 69 Os Deputados Federais e Estaduais e os Vereadores, inclusive os suplentes que durante a legislatura tenham exercido o
mandato em qualquer época, são candidatos natos à reeleição e têm
assegurado o direito de concorrer com o mesmo número da e!eição
anterior, salvo opção em contrãrio."
Art. 29
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposiç-ões em- contrário.

Institui o C6digo Eleitoral.
PARTE QUARTA
Das Eleições
TITULO I
Do Sistema Eleitoral

Do Registro dos Candidatos
Art. 100~ Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, deferidos
todos os pedidos de registro, o Tribunal Regional ou Juiz Eleitoral reservará
para cada Partido, por sorteio, em sessão ou em audiência realizada na presença dos candidatos__e _Delegados de Partido, uma série de números a partir
de 100 (cem).
§ 19 Na mesma sessão, ou audiência, que deverá ser anunciada e comunicada aos Partidos na forma prevista no § 39 do art. 104, serão sorteados os
números que devem corresponder a cada candidato.
§ 29 Nas eleições para Deputado Federal e Vereador, se o número de
Partidos não for superior" a 9 (nove), a cada um corresponderá obrigatoria~
mente uma centena, devendo a numeração dos candidatos ser sorteada a par~
tir da unidade, para que ao primeiro candidato do primeiro Partido corresponda o n9 101 (cento e um), do segundo partido 201 (du~entos e um) e assim
sucessivamente.
§ 3<? Concorrendo 10 (dez) ou mais Partidos, a cada um C<?rresponderá
uma centena a partir de 1.101 (mil cento e um), de maneira que a todos os
candidatos sejam atribuídos sempre 4 (quatro) algarismos, suprimindo-se a
numeração correspondente à série 2.001 (dois mil e um) a 2.100 (dois mil e
cem), para reiniciá-la em 2.101 (dois mil cento e um) a partir do décimo Partido.
§ 49 Na mesma sessão, o Tribunal Regional sorteará as séries correspondentes aos Deputados Estaduais, observando, no que couber, as normas
constantes dos parágrafos anteriores, e de maneira que a todos os candidatos
sejam atribuídos sempre número de 4 (quatro) algarismos.
,
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 53, de 1982
Assegura à filha solteira, maior de 21 anos, não ocupante de car~
go público permanente, a pensão temporária de que trata a Lei n9
3.373, de 12 de março de 1958.
O Congres-so Nacional decreta:
Art. 19 O parágrafo único do art. 59 da Lei n9 3.373, de 12 de março de
1958, 'quc-"dispõe Sobre 6 Plano de Assistência'ao Fundonârio sua Fami!la;
a que se referem os arts. 161 e 256 da Lei n' 1.'711, de 28 de outubro de ~1952,
na parte que diz respeito à Previdência", passa a vigorar com a seguinte re.:dação:

e

"Art. 5o
Parágrafo único. A filha solteira, maior de vinte e um anos,
somente perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo
público permanente, mesmo que o segurado haja falecido anteriormen-te à vigência da piesente Lei.''
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-s-e as disposições em contrãiio.
Justificação
A Lei no 3.373, de 12 de março de 1958, que dispõe sobre o Plano deAsssistência ao Funcionário e s~a Família, a que se refeiem os arts. 16i e 256 da
Lei n• 1.711, de 28 de outubro de 1952, na parte que diz respeito à Previdência, no artigo 59 determina considerar família-_ para os efeitos da percepção
da pensão vitalícia, e da pensão temporária- os beneficiários que menciona,
aditando no parãgrafo único:
'"A fil_ha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a
pensão temporária quando ocupante de cargo público permanen~
te."

CAPITULO I

,
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido à vai publicação. Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretãrio.
São lidos os seguintes

Art. 29
Art. 39

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

,
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LEI No 4.961, DE 4 DE MAIO DE 1966
Altera a redação da Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965 (C6digo
Eleitoral).

····A~t.· ii~· -~~~~r·e~~;~~~ci~ ·;~·;r~: ·~oc; ~ -~~~~iri·~; ·~;r"-ã~r·a.fo~ · ~- ~- ·--·- •
..§59 Após o sorteio efetuado nos termos deste artigo, os Partidos conservarão sempre que possível as mesmas séries e Os candidatos à reeleição o mesmo número, salvo em relação a estes os_ que
optarem por novo número."

(À Comissão de Constituirão e Justiça.)

Existe antigo preceito jurídico a recomendar que não _se deve fazer re-troagir os efeitos da lei para prejudicar a quem quer que seja.
Não entenderam assim os aplicadores do parágrafo único do art. 59 da
Lei n9 3.373/58, e quando esta entrou em vigor, as filhas solteiras dos segurados, na faixa etária indicada, se seus genitores já haviam falecido, não passaram a receber a aludida pensão temporária. Hoje, dado o longo tempo que decorreu da data do diploma legal alterando, são pouquíssimas as filhas solteiras maiores de 21 anos em condições
de serem contempladas com a lei consectária. Mas estas, justamente pe!a
avançada idade em que se encontram, devem quanto antes virem a ser amparadas_,
Com essa atitude o Congresso Nacional corrigirá a má aplicação de um
dispositivo legal, fazendo justiça a essas filhas solteiras que desde 1958 aguardam, pacíficas e confiantes, que seus direitos sejam reconhecidos.
Sala das_ S_essões, 22 de abril de 1982. - Raimundo Parente.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 3.373, DE 12 DE MARÇO DE !958
Art. 50
Parágrafo único. A filha solteira maior de -21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
'PROJETO ÍJE LEI DOSEI~ADO No 54, DE !982
Considera perigosas, para efeito da vantagem adicional prevista
em lei, as atividades dos manobreiros pátios e guarda-chaves ferroviários.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São consideradas perigosas as atividades exercidas pelos manobreiros pátios e guarda-chaves ferroviários, para efeito de recebimento do
adicional de periculosidade prevista em lei.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justificação
Procuro atender, com a apresentação deste projeto, reivindicação de antigos manobreiros pãtios e guarda~chaves da estrada de ferro da Companhia
Vale do Rio Doce.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H)

O trabalho por eles desempenhado, desde o Espírito S:into -até M-inãs
Gerais, no contato·permail:é:nte colri-cargas-TerroviâriM aS mais diversaS e perigosas, é, cfctivamente passível de configurar o perigO a que alude a lei para
o fim de propiciar aos exefcentes o direito a
a:dlcíonal em seus salários.
Entretanto, o fato de a sua atividade não estar mencionada expressamente no quadro elaborado pelas autoridades do MTb, tem impedido o gozo de
tal direito.
É o que aqui se busca alcançar.
Sala das Sessões, 22 -de abril de I982. - Nelson Carneiro.

um

(ÀS Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)
·
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetas que vêm de ser !idos
serão publicados e remetidos às comissões conipetei1ies.
Sobre a mesa, expediente que serâ lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lida a seguinte
RESOLUÇÃO N• I, DE I982

Prorroga, por 30 (trinta) dias o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n9 01, de 1.980, destinada
a examinar a violência urbana, suas causas e conseqüências.
O Senado Federal resolve:
Artigo Único. É prorrogado por 30 (trinta) dias, nos termos do arL 178
do Regimento Interno, o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n9 01, de 1980, destinada a examinar a viOlência urbana, suas causas e conseqüências.
Orestes Quérâa-- José Lins- Gastão Müller- João Calmo11---= Martins Filho - Luiz F. Freire - Liliz Cavalcante - Eunice Michiles - Passos
POrto- Gi!van Rocha- Dinar/e Mariz -Jorge Kalume- Itamar FrancoLomanto Júnior- Bernardino Viana- Laelia Alcântara- Lourival Baptista
- Moacyr Da/la- Saldanha Derzi- Jutahy Magalhães- Alberto SilvaNelson Carneiro - Evandro Carreira.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O documento lido contém_s~ubs
critores em núrriero suficiente para constituir, desde logo, Resolução do Senado, nos termos -regimentais.
Será publicada para que produza os devidos efeitos.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Hâ oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Henrique Santi1!o.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A impressão nítida que se tem, Sr. Presidente, é de que brigamos pe!o varejo e o atacado continua sendo decidido de forma unilaJer_a!, exclusiva, fechada, pela tecnocracia. Nos últimos dias tem sido ressaltada a discussão, a
respeito do esvaziamento do Congresso Nacional. Alguns referem-se ao esvaziamento físico do Congresso Nacional, ao esvaZiairiento dos plenários do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Gostaria de referir-me mais, e
muito mais, ao esvaziamento político, ao esvaziamento-de poder, ao vazio de
poder político que impregna o Congresso Nacional: esta e a outra Casa. Há
motivos para isso, há causas para ísso tudo, nesse processo vivido pe!a sociedade brasileira, pelas instíiuições nacionais de relativa abertura; isto se tem
feito com certa nitidez na área política, permanecendo intensa, permanecendo refratária qualquer tipo de abertura na área económico-social. Nessa, continua o Governo impermeável à participação do conjunto da sociedade e,
principalmente, do Congresso Nacional.
O processo de tomada de decisões na ãrea económica continua extremamente fechado nas mãos de alguns poucos tecnocratas, hoje, todos sabemos,
em torno do Sr. Ministro do Planejamento. O GoVCrno nessa área, sobretudo
na área do econômico-social, contínua legislando sozinho. O Executivo federal continua legislando com exclusividade, quer através dos decretos-leis enviados ao Congresso Nacional, os quais não podem ser emendados e têm a
sua aprovação por decurso de prazo, quer através dos decretos presidenciais,
portarias ministeriais, atos declaratórios ou resoluções de grupos de trabalho
da área económica ou de conselhos interministeriais.
Ao mesmo tempo em que a sociedade discute, no plano político, a importante realização das eleições no corrente ano e, iliai"S iitf}:)Qrtante ainda esse
processo inteiro de abertura que ela vem conquistando, paulatinamente,
sobretudo nos últimos dois anos- ria área econôntica o Governo tem-se fechado mais, tem-se trancado mais.
A propósito, inclusive, eu vejo hoje, no Correio Braziliense. no seu caderno .. Brasil 82", um trecho que, a meu ver, retrata este quadro. lá, numa de
suas pãgin8.s-, o Corfeio Braziliense nesse caderno diz:
"Desde agosto a discríção é uma nOi'rria de trabalho dentro do
Palácio do Planalto. As informações somente são liberadas depois
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do fato consumado. Ailfc!s disso são segredos guardados sob sete
chaves, Segredos de Estado ~es~Õ, que não podem transpirar.'~
O Sr. Luiz Cavalcante_ -=--_Permite V. Ex• um .aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço o eminente Senador Luiz Cavalcante, com prazer.

O Sr. Luiz Cavalcante - Pela parte inicial do pronuncimento de V. Ex•
parece que ficou subentendido, pelo menos por mim ficou entendido, que V.
Ex' considera a maior ou menor afluêricia ao plenário como o varejo, e as decisões do Governo, o atacado.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Apenas para que V. Ex• me compreenda melhor, e o responsável sou eu que não me fiz entender, queria dizer
a V. Ex' que qão é isS,~). Nós estamoS discutindo aqui~ _co_m a presença maior
ou menor ao plenário, de nós todos, questões que muitas vezes são o varejo. E
o atacado, na verdade, continua o Governo decidindo por si só e com exc!usividade.

O Sr. Luiz Cavalcante- Pois bem, meu eminente colega, então prossigo
eu, e prossigo inteiráinente à vontade, porque nenhum de nós aqui é maiS pi-esente a este plenário do que V. Ex' Não só presente ao plenário, como presente também aos mícrofones. Mas, eminente colega, faço uma associação muito
íntima entre a presença do parlamentar no plenário, sua atuação, e o prestígio
da instituição. Eu não dissocio as duas coisas. Ainda hoje um dos jornais, não
me lembro qual deles- leio seis pela manhã- dá o retrato de uma das Casas, em plena sessão, com apenas um dos membros da Casa presente. Ora,
isso causa uma terrível, uma_ dolorosíssima impressão aos leitores e ao povo
brasileiro, e disso ·se aproveitam os tecnocratas, o Governo mesmo, para ser
mais corajoso para decidir, cõmo V. Ex' o díz, passando por cima dos nossos
cadáveres, _impondo Su:is decisões à revelia das_ nossas vontades. Mas, taro~
bém,
boa parte, tomando suas decisões por causa da grande ausência dos
pa_rlamentares nesta trincheir~__g_~~-~ gpssa,: 9 microfone. Obrigado a V. Ex' _
O SR. HENRIQUE SANTILLO :c-~ Tenh-o o máximo prazer em concordar inteiramente com V. Ex', com tudo que V, Ex• disse. Eu só acrescentaria
o seguinte: há causas para isso. Há relações de causas e efeitos que explicam
isso. A meu ver há duas causas principáis, enire tantas que existem. A primeira delas é o vazio de poder, é a fruStração do parlamentar, é o parlamentar saber que as suas discuSsões são quase sempre ocíosas, é o parlamentar reconhecer, frustrado, que existe uma legislação inteira tOrnando o Congresso
Nacional vazio de poder. Esta é uma das causas.
A outra, eu gostaria de dizer rapidamente, até jâ publiquei, através da
imprensa, o que acho disso, o que entendo como uma segunda grande causa
para esse esvaziamento inclUsive físico, da presença d_o parlamentar, do de-sestímulo do parlamentar, que é também uma certa fafência de representatividade._ Todos nós fomos eleitos ainda sob a égide do AI-5, da Lei Falcão, e de
toda uma legislação excepcional, antes da anistia. Portanto, há uma certa falência de representatividade que, ao meu ver, estará sendo completada com as
eleiçõ"es de 82 e, princiPalmente, com as eleições de 86, porque sabemos que
os efeitos do pacote de abril Perdurarão até 1986, infeli~ente.
Mas, veja bem, concordo plenãmente com V. Ex': a presença do par!a~
mentar é fundamental quer aqui, quer na Câmara dos Deputados.

em

O Sr. Luiz Ca1•a!cante -

Permite V. Ex' outro aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• com prazer.

-o

ST. Luiz Cavalcante - Agora, tenho consciência de que vou percutir
um ponto terrivelmente antipãtíco ---bem o sei- mas, por felicidade minha
não ten-ho -constrangimento, por(rue, e não por coincidência, os presentes
aqui, nesta oportunidade, sãó Cbstumeirátnente os niais preseiltes. Quero, po~
rém dizer a V. Ex' que fui Deputado Federal lá no Palácio Tiradentes, no Rio
de Janeiro, nas eleições de 1958, iniciando o meu mandato em janeiro de
1959. E lá, Deputados, como também na Casa além, nO Palâcio Monroe, que
era a Casa dos Senadores, nas duas Casas só se fazia jus ao jeton se o Deputado ou Senador comparecesse às sessões. Felizmente, por um lado, e infelizmente, por outro, isso caiu em desuso, e hoje tanto faz estar-se aqui como tomando banho de mar em Copacabana: o precioso jeton vem de qua!quer maneira. Isto, eminente colega, é preciso reconhecer, é causa muito preponderante do esvaziamentO costumeiro desta e da outra Casa. Muito obrigado.
O SR. HENRIQUE SANTJLLO~- Eu concordo mais uma vez com V.
Ex' só que, veja bem,_eu gost~ria de de_~xar bem claro, eu acho que essa causa
apontada por V-. Ex• é uma das causas do esvaziamento, sem dúvida, mas,
uma muito maior que essa, a meu ver, volto a-dizer, posso estar equivocado, é
a auséncia do poder decisório do Congresso Nacional. É o desestímu!o provocado pela ausência do poder decisório.
t: óbvio que nós outros que aqui comparecemos fazemos das tripas coração para estarmos aqui presentes às sessões, mesmo sabendo, tendo cons-
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ciência de quantas e quantas vezes a nossa permanência aqui é-Ociosa e-também ociosas tornam-s~ nossas palavras.
Isso não ocorre com. a esmagadora maioria. Na medida em que o Congresso Nacional conquistar o poder que ele precisa ter, o poder que lhe foi
usurpado, na medida em que isso ocorrer, e esfou certo que a pãttii ?as
eleições de 1982 nós teremos um novo período importante, uma nova fase 1mportante da existência dessa instituição, na medida em que isso ocorrer, necessariamente estarão presentes aqui todos os parlamentares, porque estarão
eles convencidos de que a sua presença aqui é importante para que participem
das decisões, estejam aqui sendo ouvidos permanentemente como um representante de uma parcela de população. E veja bem, eu sou daqueles que advo~
ga aqui, inclusive tenho advogado desta tribuna, não apenas a existência da
democracia representativa através do Córigiesso Nacional, mas também a n~
cessidade de movimentos sociais que tornem também a democracia de certo
modo direta. Mas, veja bem, é indispensável para qualquer democracia, a
meu ver, um Congresso Nacional fortalecido, e só um Congresso N~ciona!
fortalecido é que hã de estimular a participação dos representantes. VeJa bem,
não estou defendendo-os, os omissos, de modo algum, condeno-os também.
Creio mesmo que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados ainda assim
deveriam estar sempre repletos de representantes do povo. Mas de qualquer
modo hã explicações, hã causas que precisam a meu ver ser defendidas.
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO -Ouço o meu eminente
prazer.

Uder~com

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex' faz um pronunciamento muitó oportuno, no exato momento em que a imprensa vem insistindo no esvaziamento do,
Poder Legislativo, e de passagem devemos lembrar que entre os fatores que
V. Ex• aponta está também o ano eleitoral, sobretudo quando depois de 15
anos se realizam pela primeira vez eleições diretas para governadores de Estado, o que implica numa m.obilização muito grande d_o povo em todos os Estados. Mas o que eu queria era, neste instante, incluir no seu pronunciamento
um apelo veemente a todas as lideranças partidárias, para que nós encontremos uma fórmula através da qual possamos restaurar de uma vez por todas
as nossas prerrogativas e atribuições perdidas desde os idos de 1964, desde o
amesquinhamento do Poder Legislativo pelos vários atas institucionais, até a
Carta outorgada de 1969, que nos aniquilou completamente com Poder. Portanto, se eu por exemplo não concordo em que este Congresso, que está ern
fim de mandato, deva ter a tarefa de realizar uma ampla reforma constitucional, como se está por aí anunciando, sobretudo quando se trata de uma reforma constitucional, nitidamente casuística que pretende tão-somente esconder
seu real objetivo que é o de evitar que por maioria âbsoluta o futuro Congresso, que há de ser um Congresso de maioria oposicio-riista, COilsiga abrir maiores espaços para a democratização do País, a-dmito que pelo menos esta reforma que nos restitua as nossas prerrogativas e atribuições seja votada ainda
este ano, porque aí nós ii""íamos para aS eleições de 15 de novembro para eleger novos representantes no Senado e para a Câmara, jã 6-0m-o Poder Legislativo totalmente restituído no seu prestígio perante o povo brasileiro.
O SR. HENRIQUE SANTILLQ- Veja V. Ex• como o tema é empolgante, e não poderia ser de outra forma. IniCiei minhas palavras analisando
rapidamente a competência atual do Congresso Nacional, à guisa de introdução, para um pronunciamento que eu pretenderia fazer esta tarde a respeito dos grandes projetas governamentais, projetas estes deCididos unilateralmente, com exclusividade, pela tecnocracia fechada, sem que desta decisão
participe o Congresso Nacional e muito menos a sociedade brasileira no seu
conjunto.
Mas o tema é empolgante porque a conquista de uma democracia efetiva
hã de passar por aí, há de passar por um fortalecimento efetivo do Congresso
Nacional, do Poder Legislativo, sem sombra de dúvida.
Eu estava iniciando para dizer justamente que o Governo Federa! jâ tem
decidido, ou em fase de quase conclusão quanto a decisões, cerca de 33 gigantescos projetes de investirhentoS neste País para os próxiníos-10 anos._ Proje.:
tos gigantescos eStes, em que apenas eles se prevêem o investhriento, cOm Ju:.
ros, dos gastos financeiros de cerca de 320 bilhões de dólares até o ano de
1992, em média- alguns menos, outros um pouco mais. E isto tudo, que estarã definindo a economia nacional por várias décadas, está sendo decidido
de forma autocrãtiça, ao mesmo tempo em que a sociedade brasileira convive
com o processo de conquista democrática inegável no campo polítíco. Isto é
uma contradição do regime a que estamos submetidos. Ao mesmo tempo em
que a sociedade conquista espaços de participaÇão política, conquista uma
abertura nesta faixa, nesta ãrea, na ârea económica ou na ârea do econômicosocial as decisões agora continuam mais autocráticas do que antes, mais fechadas do que antes, sem que a sociedade tenha um conjunto de inforniações,
de tal modo a poder fazer um julgamento_ desses investimentos megalomania-

Cos que Se prevêem, nem üimpouco o CongreSso_ Nacional possui essas informações.
·
O Sr. Gastão Miiller --Permite-me V._ Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Vou conceder o aparte ao eminente
Senador Gastão Mütler,.mas, como eu disse, à guisa de introdução da necessidade de participaÇão do Congresso Nacional no estabelecimento da ordem
econômica neste País, eu havia comentado as discussões em torno do esvaziamento do Congresso nesses_ últimos di3.S-, OUço V. Ex• com imenso prazer.
O Sr. Gastão MU1ler- Eu estava aqui meio afobado, quase desistindo,
-porque o· meu aparte se refere ao esvaziamento e V. Ex• o colocou no conteúdo do seu discurso, sempre substancial. Mas, quero dizer que eu não sou dos
mais antigos aqui no Congresso Nacional, se bem quejã se vão 14 anos, e ainda como Deputado eu propus uma emenda constitucional para o caso específico do ano eleitoral, quando o Congresso não funciona normalmente e, então, vai-se para aqueles artifícios do esforço concentrado, recesso branco, etc.
Assim, mais do que esses fatores que V. Ex• declarou, que são vícios produzidos pelo statu quo atual, o ano eleitoral, mesmo antes da Revolução, jã havia
esse esvaziamento. De modo que eu propus, nessa proposta de emenda constitucional, que no ano das eleições- que-agora, de acordo com a Constituição, são de quatro em quatro anos- o Congresso funcionaria de l9 de fevereiro a 31 de agosto, encerrando aí as suas atividades, para que, no vu!garmente chamado por nós de recessão, fôssemos trã.nqíiilamente para as nossas
campanhas, e reabrisse o Congresso Nacional no dia 22 de novembro para
encerrar definitivariierife -o seu período no día 22 de dezembro. Esta é a solução para o ano eleitoral,_com os vícios atu~is e sem os vícios atuaiS, porque
não há força humana que segure neste Congresso Nacional Deputados e Se.:..
nadares no ano eleitoral, especialmente a partir do _recesso de julho.
O SR.. HENRIQUE SANTILLO - V. Ex• tem inteira razão. Essa, a
meu ver, é uma das causas que participam desse feixe de concausas do esvaziamento do Congresso Nacional. Volto a dizer que essa é importante, que a
citada pelo nobre Senador Luiz CavalcÇLnte e_importante, outra citada pe!o
nobre Senador Humberto Lucena também é importante, mas continuo
achando que as duas mais importantes são essas: ausência de prerrogativas e
falência de representativídade, que serâ readquirida nas eleições de 1982, em
parte_. Não concordo que as eleições de 1982 façam o Congre~so Nacional
readquirir in toturn essa representatividade. Os efeitos do pacote de abri!, nesta Casa, sobretudo, con_tinu_a_rão prevalecendo até 1986. E, nós sabemos disso.
O Sr. _Agenor Maria -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Se V. Ex• me permitir, eu diria mais
o seguinte; isso" tudo que estamos discutindo aqui signifiCa a necessidade de
democratizar as informações -para democratizar decisões. É preciso levar o
debate a toda sociedade e_ principalmente ao Congresso Nacional. Esta é uma
tarefa urgente e fundamental. A verdade é urna só: o futuro do País, nos
próximos decênios, está sendo decidido lá no Palácio do Planalto, através de
projetas megalomaníacos, gigantescos, fundados no conceito de Brasil
potência, irreais, impraticáveis, ini:xCqüíveis e que têm uma finalidade
político-ideológica, volto a dizer, de marcar a imagem de um Brasil potência e
esquecermoS a miséria, os bolsões de pobreza total e absoluta que convivem
conosco.
Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Agenor Maria - Senador Henrique Santillo, V. Ex• fala sobre o
problema a varejo e a atacado. V. Ex• tem to~ a a_ razão. t preciso que se diga
também que o Governo que aí está, em -1967, através da modificação da
filosofia tributária, acaboU de uma vez por todas corri a federação, pois-tirou
dos Estados o direitO de independência; o Governo que aí está jâ vende o
futuro de Carajás que só vai comeÇar produzir em 1985, e o Parlamento não
tornou nenhuma iniciativa, porque o Parlamento até hoje, infelizmente, é
muito mais um poder acocorado para coonestar isto que estã aí, do_que um
poder que transmite, esforça-se no sentido de dar à Nação aquilo que a
Nação aspira. Conseqüentemente, parabenizo-me com V. Ex', mas acho que
o Parlamento brasileiro ou se ergue no sentido de se fortalecer por si rnesino e
'a nossa força vem de dentro para fora, ou não sei, Senador Henrique Santillo,
para onde nós vamos marchar. Congratulo-me com o discurso de V. Ex', mas
posso afirmar que enquanto" prevalecer o interesse pessoal, fisiológico,
infelizmente, prevalecerá isso que está aí, em detrimento da Nação e do
futuro da própria Pátria. Obrigado a V. Ex•
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Obrigado ·a V. Ex•
Vejam, Srs. Senadores, pesquisei e alinhei, aqui, alguns desses_ programas
e projews, e neste meu breve discurso cito-os. Priffieiro deles é o Programa
Grande Carajás que tem Um segmento minero-metalúrgico; um segmento
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agronorestal; infra-estrutura; Projeto Ferro-Carajás; ALBRÁSALUNORTE; ALCOA; Tucuruí; Projeto Cobre-manganês e Hidrovias.
Total de investimentos previstOs: sem juros; 70 bilhões de dólares; com juros,
102 bilhões de dólares.
Programa nuclear: _sem jurgs, 25 bilhões de d_9:lares; com jur~~·- 36
bilhões de dólares.
PRO ÁLCOOL: sem juros, s· bilhões d"dólarc;s; com juros, II bilhões de
dólares.
PROCA RV ÃO: sem juros, 3,3 bilhões de dólaresi comjuros, 4,5 bilhões
de dólares.
ItãípU: Se-rri jUroS~ 10.5 bilhões de dól~res; com juros, 15.5 b~lhõe~ de
dólares. Térmicas á·carVãó:-se-rnjuros, 3.4 bilhões de dólares; com_ju~os, _5
bilhões de dólares.
.
___ · -~
__-___ ·
Oi.itras hídrelétrícas·: s~m juros, _30 bifhqes-__de dó_fares; Com jur-ÕS, 4.5~bilhões de dólares.
_ . .. ..
. _
-.
PETROBRÃS (Bacia de Campos): sem juros, 3.4· bilhões de dólares;
com juros, 4.3_bilh~e~ de __dólares,_Q:~S~dut~~ Bolívi3--;._)JraSil:_se!f1 _júÍ'os, 1
bilhão dC dólare.s; coin juros, i.2 bilhões ~<fe-aólares~-Xisto betuminoso: sem jui'os, 1.3 bilhões de dólares;_ com furos, f.8
bilhões de dólares.
Ferrovia do-Aço: sem juros, 4 bilhões de dólares; cÕ~ ju~os, 5t5 bij_!lõe_S
de dólares.
Ferrovia da Soja: sem_juros,-2 ~~lhões_ de dÓl~_i'es; c~~j_l!rÔs,_2,8 bi!_h?és
de dólares.
- - -Malha Bãsica Rodoviãria:-sem júr~s. 2,5 bi1hõts d;;- dói are$; cori) iu_rq_sJ 3
bilhões de dólares.
_
Metrôs: sem juros, 5,5 bilhões de dólares; com juros, 7,5 bÜhões de dó1ares.
Programa de Transporte das Regiões Metropolitanas: sem juros, 1,5 bilhão de dólares; com juros, 2 bilhões de dólares.
Telecomunicaçõ-es: sem juros, 4 bilhões de dólares; com juros, 5 bilhões
de dólares.
Programa Portuãrio de Construção Naval: sem juros, 7 bilhões de dólares; com juros, 9,3 bilhões de dólares.
PROMORAR: sem juros, 2 bilhões de dólares; com juros, 2,7 bilhões de
dólares.
PLANASA: sem juros, 12 bilhões de dólares; com juros, 18 bilhões -de
dólares.
Projeto JICA para os Cerrados: sem juros, 2,5 bilhões de dólares; com
· juros, 3,2 bilhões de dólares.
.
. ._
_
PROVÃRZEAS: sem juros, 2,5 bilhões de dólares; com juros, 3,1 bilhões de dólares.
POLONOROESTE: sem juros, 1,4 bilhão de dólares; com juros, 1,9 bilhão de dólares.
PROGRAMA SIDERÚRGICO (Cia. Siderúrgica Tubarão, Ã<io Minas
e outras siderurgias): sem juros, 19 bilhões de dólares; com juros, 25 bilhões
de dólares.
Cimento: seinjuros, 1,6 bilhão de dólares; com juros, 2,2 bilhões de dó!a-res.
PetroquímiCa Sul: sem juros, 7,6 bilhões de dólares; com juros, 9 bilhões
de dólares.
Apenas alguns que consegui analisar, rapidamente, e pude anunciá~Jos,
aqui, agora, Sr. Presidente.
Isto perfaz um total, para os próximos 10 anos, de 230 bilhões de dólares, sem juros, e de 320 bilhões de dólares com juros.
Destes, o controle privado em 9 projetes, signifiCando 20% do investimento, com um predomínio total das empresas transnacionaiS em 5 projetes,
perfazendo um investimento previsto de 43 bilhões de dólares, sem juros, e 63
bilhões de dólares, com juros. O Estado, pelas previsões, deverã participar
com 80% dos investimentos, ou seja, 187 bilhões de dólares sem juros, e 258
bilhões de dólares com juros.
Financiamento previsto para os próximos 1Oanos: externo - 88 bilhões
de dólares; interno - 88 bilhões de dólares.
Importações previstas para implantação desses projetes nos próximos 10
anos: direta - 62 bilhões de dólares; indireta - 104 bilhões de dólares.
Geração de novos empregos prevista em 1,6 rriilhão de novos empregos,
custando cada emprego cerca de 15 mil dólares de investimento.'~

--

--

O SE.. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço a V. Ex•, Sr. Presidente.
Já conc~u~rei. _
_ _
__ _
_, __ A megakmiania_ é _de t~l q_rçlç;m qu_e pÕderiá par-ecer iirila irresponsabilidade total. Na verdade, nãq é._Nayerd~de_,_é u~_~iro de chumbo fino, Sr. Presidente, um tiro para abarcar as mais difereittis poSSibilidades de desenvo!vi--meD.to--ecoirõ-mico.dQ Pa_í~ oas próXimas décadas.
Sab'e a tecnoáãcía, sabe o Governo que isso é inexeqUível, porque representa um total de 230 bilhõe~ de; dólares e~ in~esti~entos nos próxírrios-10
anos, o que equivale di~r 50% de toda_ fm:mação Qruta de capital fixo riOs
próximos 10 anos ou - vejam bem - o total da fQrmação líquida de capital
fixo nos próximos 1Oanos. Significa que o_ P_aí_~.- ~odo_ ele, teria que se concentrar_excl_u_siy~unente n~_ses 33 gran,des projetes, evitando qualquer outro tipo
~deJn_vç&tiro.~n,to. em pequena,- média, grande empresa, rural ou urbana. Sab~ a
--.tecnocracia .melhqr do que nó~, p_o~que d~tém poder de informação rnmto
grande, que isso é inexeqüí_vel, é irrealiiãvel.
·"""""Na verdade quem vai decidir depois quais os projetes que deverão ser
paralisados, quais que deverão ser acelerados e quais que deverão ser retardatios; indicando decisão política de magna importância? É o Congresso NaciotüU? Não! 1:. a sociedade no seu conjuntp? Não! É atecnocracía? Sim! É o_ que
a tecn-ocracia pretende -a decisão quanto à observação de prioridades, que é
urna decisão política enfeixada nas mãos de alguns poucos, que continuam
teimando em decidir em gabinetes hermeticamente fechados e isoJados do
-pOvo e do Congresso Nacion_al, que pi-éteÕde-e que luta para representar o
povo brasileiro.
SãO proJetas· faú\õniCOs: É óbvio que o PaíS t_erá condições de investirtiedfõSC:leVãdíssirrioS riOS dez anos seguintes de nossa Históriã.. t lógico que
:âéfirur-um-iiiVeStirifeiíló riésses-projetosP+ecisi ser ui-gCntemerite uma competênCia- d-i-SOd-édade brasileira, através do CongressO Nacional, que precisa
readquirir suas prerrogativas, sobretudo quai-:ito ao eStabelecimento de uma
Oidem econômico:.social. Isfo é tnuito maís _ürtpor_tante do que readquirir
lttitfnHiaâes-totais-patã -oS-"];fãrlamentares, se bem que eu considere a imunidade.totai também impàrta-nte~ Lógico;làfi'lbém é importante. No entanto, mais
ifriportarlte--do que á imunidade total, mais importante do que essa conquista,
ê "adqüirlr para a· T:õ.StituiÇãõ, p-ata o Congresso Nacional, como um todo, o
·põ:der_'d_e párt1Cíp~r--~o processo de _tomada d~ decisões quanto a uma ordem
ectmôfuico~sricial neste_ Pais. 1: o que a sociedade brasileira estã a exigir. Por
lsS'o""-que-eü.i:lis-se que;quatftã.irequantaS vezes. brígainOs Pelo varejo e o atacadO Cxúiliiii.fã Sendo decidido por reduzida mírioria de tecnocratas, afastada
dõSTnteresSes--d-0brasil~iro.

poyo_

_--~---SI. Presidente, Srs._ Sen_1~.dorc;s, _em mãos tenho recorte de jornal de hqje,

onde se publica um trecho da ordem do diaJi_da hoje pelo Ministro Dé!io Jardim de_ Mattos, da Aeronáutica. Neste tr~hq, diz:
'"'A verdadeira paz exige, antes de tudo, situações nítidas, pro·-j:)óSli(iS"êretliiídOS, ·eQllllTbriO-na aV3Jiã.çã6
direitos e, acima de tudo, coragem para ceder, nos 1iinites da dignidade.
«Nãõ-liã-que se temei' a luta, mas os inOtivos que a inspiram,
porque 91aiS-áriiscifdo que toâós OS COmbates ê a paz aparente, a
paz do -me-do,- a paz injusta, a paz- dos fracos."
Pois hã de ser, Sr. PreSidente, lutando com nitidez e com coragem contra
ã paz aparente apenas, inculcada pelo medo pela opressão, pela repressão e
pelo proceSSó-frifiillidat1vO- .:.....:, que penso· eu- o Congresso Nacional precisa
leVantar a cabeça.

aos

Não se te~ dúvida de que o Congresso nãO conseguírâ conquistar sUaS
sozi?ho, isolado dopov~ br~_sileir~. A conquista de suas prerrOgativas há_ de ser tãmbéni ·uma_ conqUista do Povo brasileiro, da sociedade
brasileíra. Por isso, as eleiÇões deste aito são írilportimtísSimás, ·cor:ó.O serão
importantes todas as eleições reali~adas neste Pais no futuro.
pre~r~gativas

Q~P~_PB n_~o ac~~t~ "íSso~ o PMt>B _dCsCiê _de Um- processo cuja decisão
não possa ser entregue ao pov-o e aõS sCus -representantes legitimamente eleitOS~- O PMDJ3_r~ponsabiliza o fracasso total da economia deste País àqueles
que. empolgando o poder a partir de março de 1964, não souberam visll!mbr~ _no _fu~uro a necessidade participativa da sociedade brasileira e decidiram, durante 18 anos, em castelos fechados, nu-nia redoma refratãria aos interesses do povo.

Permite V. Ex' um aparte?

_O PMÔ_B tem alternativas políticas, gerais, alternativas de po!ítica econômlca e de política social, para serem discutidas pelo conjunto da so-ciedade
brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Gilv.an Rocha. Fazendo soar a campainha.)Solicito a V. Ex', nobre Senador Henrique Santillo, que não conceda mais
apartes, e encerre o seu pronunciamento porque o tempo destinado a V. Ex•
jã foi ultrapassado.

Destaco, rapida1._,ente! neste final do pronunciamento, trecho do docu_mento importante do Partido _-_..Esperança e Mudança", porque há de ser
voltando a inculcar no povo a esperança de mudança para melhor que estaremos percorrendo os caminhos ~-~ra cima. ~eStaco, portanto, um trecho deste

O Sr. José Lins -

'.-:.··
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livrete que enfeíxa a alternativa dessa frente democrática que o PMDB pretende ser:
"A democratização substantiva requer ainda mecanismos institucionais que possam canalizar e estimular a participação política
nos processos de decisão, ao mesmo tempo em que freiem a prepotência do Executivo face ao Legislativo e ao Judiciârio, a concentração desmedida do poder na esfera federal, a irresponsabilidade
administrativa da tecnocracia.
De fato, a soCiedade contemporânea é permeada em todos os
seus planos pela ação reguladora do Estado. Assim, por exemp!o, é
inimaginãvel que as decisões empresariais possam se subtrair inteiramente às políticas governamentais nas áreas agrícola, industria!,
monetârio-financeira, de comércio exterior. E: igualmente impossível supor que os sistemas de educação, saúde, habitação, transportes coletivos etc. possam ficar à margem das decisões do Estado. E ê,
ademais de irrealista, incorreto pensar- ·que· as empresas ·púb1icas
possam ser removidas dos setores estratégiCOs---da economia."
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interamericano. Agora mesmo, a Argentina insiste, através da convocação de
uma reunião da OEA, na invocação do chamado TIAR, que é o Tratado
lnteramericano de Assistência Recíproca. E esta reunião está aprazada para a
próxiina segunda-feira, deVindO, segundo aii.imCia a imprensa, o Sr. Ministro
da Relações Exteriores, Saraiva Guerreiro, viajar, no próximo sábado, para
Washington, a fim de participar, em nome do Governo brasileiro, desse
inipottaJite e decisivo en~?ntro.
Quero, neste instante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de passagem neste
pronunciamento, estranhar que S. Ex•, neste exato momento em que o
Senado Federal está tão ifiteressado em ouvi-lo, se desloque para o cenário da
ÕEA,-sem convidú --seqUer representantes- daS- Comissões de Relações
Exteriores di.ts-duas Casas_d~o.Congresso Nacional, para acompanhâ-lo nesta
missão, a lim de que o Congresso Nacional que, pelo texto da nossa Carta
vigente, é o Poder competente para autorizar o Presidente da República .. a
declarar guerra e a fazer a paz", não ficasse fOra de um combate mais
profUndo em torno desse torment_oso e gravíssimo problema de ordem
internacional.

O Sr. Dirceu Cardoso- Permite-me V. Ext. um aparte?

Mais adiante:
"O grande problema a desafiar a imaginação democrática é o
de estabelecer o controle público dos processos de elaboração e execução das políticas de Estado, sem prejudicar a agilidade e a efieiêil,:.
cia do Poder Executivo. Ou melhor: tratar-se de promover uma reforma das estruturas do Estado de modo a garantir o P!anejarriento
Democrático."
Sr. Presidente, estou certo de que isto passará pelo Congresso Nacional,
estou certo de que isto passará pelo fortalecimento do Poder Legislativo. A!guma coisa pode ser feita. É no sentido de concitar a todos nós, de
concifarmo-nos a este trabalho, mesmo em ano eleitoral, que, enquanto o
Goverilo pretende decidir sozinho, apertemos a porca, chamemos aqui os Srs.
Ministros de Estado - do Planejamento, da Fazenda, da Indústria e do Comércio; das Minas e Energia, dos Transportes, do Interior-, chamemos aqui
esses Ministros que estão decidindo com a sua burocracia, com a sua tecnocracia, mas os chamemos convocando-os, porque este Congresso ·também
não pode continuar sendo o palco, o teatro de Yedetismo de Ministros.~! preciso que eles venham cá para responder a nós outros, parlamentares, aos sindicatos dos trabalhadores, às associações profissionais, aos empresários deste
País, aqui, reunidos; convocados responder como o Govern_o pretende continuar decidindo questões fundamentais para o nosso futuro, muitas das qtiais
estão onerando as gerações futuras de brasileiros, como ele pretende continuar decidindo sozinho, com exclusividade, hermeticamente fechado, porque
esta é urna questão que a sociedade brasileira jâ não estâ- mais a admitir.
Portanto, Sr. Presidente, neste breve discurso, neste breve pronunciamento, por esse motivo, voltarei outras vezes à tribuna para analisar, projeto
por projeto, programa por programa destes aqui, para tentar discutir com os
meus companheiros, meus pares, esta questão, por esse motivo fundamental,
importantíssimO, que é o Governo contiriüar decidindo_- agora, mais do que
nunca-, de modo fechado, questões da área económica e social, num aparente paradoxo, numa aparente contradição- com o que ã sociedade estã conquistando na área política; e cjue isto que àcabo de citar seja o tema centra!
dos debates no Congresso Nacional, durante este ano, até as eleições.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) Senador Humberto Lucena, como Líder.
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Concedo a palavra ao nobre

O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder, ~pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Numa de nossas últimas sessões, o no_bre Senador Itamar Franco, com o
seu re_conhecido senso_ de oportunidade, fez um pronunciamento, neste
plenário, acerca da gravíssima situação_ internacional, sobretudo
intercontinental, criada a partir da invasão das ilhas Malvinas ou Falkland
pela Argentina.
Naquela oportunidade, S. ExJ teceu considerações a respeito do assunto,
comentando, inclusive, qual seria a real posição do Brasil face a essa
'problemática internacional.
O-que estamos sentihdo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que a situaçã6vai agravando-se de tal sorte que poucas são as esperanças, a esta altura, na
mediação diplomática dos Estados Unidos da Amér1cã, através da
participação direta e ativa do Secretário Alexander Haig, que se tem
esforçado, num constante, num permanente contacto com os governos
argentino e britâniCo, no sentido de uma solução pacífica para o conflito que
ganha, a cada dia mais; dimensões internacionais, envolvento a esta altura a
invocaç-ão de vários tratados, não SÓ a nível europeu cofiO, também

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, com muito prazer, nobre
Senador Dirceu Cardoso.

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex• estâ
cifrando uma situação difícil para a nossa Casa, porque o nosso Ministro das
Relações ExteriOres desloca-se amanhã para Washington para participar da
conferência da OEA, onde S. Ex• vai, naturalmente, expor e defender os
pontos de vista do nosso Governo e é inacreditável que, estando S. Ex•
convocado aqui para que pudesse, em determinado dia que S. Ex• marcasse,
expor também qual O pensamento do Governo nessa grave crise
internacional, para cuja solução provavelmente nós seremos chamados e ê
possível que se invoque também a nossa colaboração a um pafs sulamericano. tudo isso se faça sem que S. Ex• venha ao Senado e dê, pelo menos
no seu País, qual o pensamento do Governo com relação a esse grave
incidente internacional, que pode deflagrar uma crise de conseqUências
imprevisíveis. Isso é que é difíCil de estabelecer, a razão, o motivo de S. Ex•
partir para Washington sem vir ao Senado di_zer qua-iS as fazões, qual o ponto
de vista do Brasil, qual a nossa linha internacional, qual a nossa posição na
invocaçijo do TlAR,_Tratado Internacional de Assistência Recíproca, o que
vamos fazer, o que vamos pensar e como vamos agir e antes de nos dizer, S.
Ex~ diga lá fora qual o pensamento do Brasil. Isso é que é uma situação
paradoxal, mas como a Casa já está habituada a ser relegada a segundo ou
terceiro plano, temos que nos jungir a essa situaç?() difícil, insustentãvel, e
deprimente para o Senado da República.
O SR. HUM BERTO LUCENA - As palavras de V. Ex• inserem-se,
perfeitamente, no contexto do discurso que acaba dC pronunciar o nobre
Senador Henrique Santillo, quando S. Ex• chamou a atenção de todos nós e
da Nação para o crescente esvaziamento do Poder Legislativo.

O que-- há, ftõbre Senador Dirceu Cardoso, é um menosprezo pelo
Congresso Nacional, e a intervenção de V. Exf. me leva a dizer que, neste
instante, nós da OpOsição, se não podemos fazer mais, pelo'menos lavramos
o nosso protesto, arite esse descaso do MinistériO das Relações Exteriores,
não ·só -para com o Senado Federal, mas para com todo o Congresso
Nacional.
- -y_ Exf. falou que o Sr. Ministro teria sido convocado. Não foi
Convocado. S. Ex~ foi simplesmente convidado e jâ chegarei lâ, no final do
meu discurso, para abordar este aspecto da questão.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o boletim emitido hoje, pela
SeCretaria de Divulgação e Relações Públicas·-do Senado Federal, no que
tange ao nciticlário-internacional, -cuja fonte é i UPI, nos Inostra manchetes
preocupantes: ••Ingleses advertem que podem apelar às armas"; "Estados
Uilidos advertem que tempo se acaba para resolver crise"; .. Galtieri vai às
Malvinas reforçar o moral da tropa"; "Parlamento europeu apóia GrãBretanha"; ••Força Naval inglesa entra em estado de guerra no sábado".
Então, Sr._ Presidente, é_ dramática a situação internacional, neste
mometno, e mais ainda a situação intercontinerit<if. E_o Br<isil, pOrtanto, tem
uma responsabilidade imensa nísso tudo, porque sem dúvida alguma, hoje é
um dos países mais importantes no contexto interamericano.
Sr. Presidente, Srs. Seriadores, pai -tudO isso, eu havia, hã poucos dias,
entregue à Mesa um requerimento, em riorrie da Liderança do PMDB fio
Senado, convocando o Sr. Ministro das Relações Exteriores à Comissão de
Relações Exteriores do Senado para debater, em profundidade, a crise
internacional gerada com a invasão das ilhas Malvinas, ou Falklands, pela
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Argentina, e o fiz baseado, sobretudo, no art. 38_ da Carta ConstituCiorlal
outorga-da, que diz:

Abril de 1982

Sul, pela Argentina, pondo em risco a paz continental e, conseqUentemente, a própria Paz mundial;
- 2. Esclarecer a real posição do Governo brasileiro face ao
conflito entre a Argentina e a Inglaterra, particularmente em face da
invocação, pela Argentina, do Tratado_ Ioteramericano de Assistência Recíproca - TIAR.
Sala das Sessões, vinte e dois de abril de 1982.- Humberto Lucena, Líder do PMDB.''
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho que este é um assunto que interessa
não apenas a9 Senado mãs a todo o povo brasileiro e, por isso, nós devemos
debatê-los ~s claras, sem _nenhum se_gredo, porque, afiliai de contas, nós
estamos numa conjuntUra irtterifacioonal gravíssima e a expectativa popular é
muito- ira ride em tárno áa ie3l posição do Brasil neste conflito entre a
Ar~e-n-rina -e -,f. Inglãieáa.

··os Ministro -de Estados serão obrigados a comparecer perante
a Câmara dos Deputados, o Senado Federal_ou qualquer de suas
comissões, quando uma ou_ outra _Câmara, por deliberação da
maioria, .os convocar para prestarem, pessoalmente, informações
acerCa de assunto previamente determinado."
Ocorre, Sr. Presidente, Srs; Senadores, que a Mesa, através da palavra
do Senador Jarbas Passarinho, não aColheu o requerimento~-basearidO-se
numa decisão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado a respeito de
uma proposição semelhante anteriormente apresentada pelo nobre Senador
Itamar Franco. Li o parecer daquele órgão técnico ·e, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, evidentemente não a conhecia, não sabia que a ÇOmissâCf de
ConstitUição e Justiça havia deliberado que, no cas_o de convocação c d_e
Ministros às comissões, a iniciativa só poderia caber aos próprios 6fg-ãCis
- i:{Sf~ OirCeú--cardoso- Permite V. Ex• um aparte_?
té<.:nicos e não ao Plenário do_ Senado Federal. _Isso constitui um absurdo
OSR. HUMBERTO LUCENA -Pois não. Ouço, com prazer, o aparte
completo, Sr. Presidente, c acho que a Comissão de Constituiçã_o e Justiça
de V. Ex•, nobre Senador Dirceu Cardoso.
deveria rever a sua posição: Onde é que está a soberania do Plenário do
O Sr. Dirceu Cardoso - Nobre Senador, a colocação de V. Ex• com
Senado Federal? Como já mosttei, o texto _CQJ1Stitucional _é claro_ ~ os
rdação à convocadio do__ Sr. Minlstr_o_ d_a.s_RelaçQes._Ex_t.edores é magnífica.
dispositivos regiinentais não ficam atrás.
De falo, hobre Senador, nós estamos vivendo os momentos decisivos de que
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não vim- aqui" para diScutir- esse
nos fala Stefan Zweig. NingUém sabe o que vai acontecer hoje à noite, nem
aspecto _da questão, alé porque o Sr. Presidente s_e _bas~Ql! l)_t,~m~~_9~~ç_is~_o da__
-ãrflàhhà
à noite quando a esquadra inglesa, com um poderio de fogo de
Comissão de ConstituiçãO e Justiça. Apenas a comentei de passagem, porque
terceira esquadra do mundo atingir a área de bloqueio das Malvinas no
acho que aquele órgüo técnico_devc.se esforçar maiS para prestigiar o Senado,
Atlântico do Sul, oceano que é um mare nostrum, também, para o Brasil.
para elevar a um patamar mais alto a nossa instituição.
Quando a Argentina invocar o TIAR, parece que está inVocando, nós
O que desejo hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, já que me (oí negado o
n5o sabemos, nem a Comissão de Relações Exteriores do Senado sabe coisa
direito de convocar o Sr. Ministro das Relações Exteriores à Comi~&.ã.o.d~
algui"rid
a -r-cs'j:>"eito diSso, -é preCiso -definir -piime1ro ó que-é país- agressor, ou o
Relações Exteriores e porque não aceito, Sr. Presiden_te, Sr~. Senador:es,_ a
que é ag-re-ssor em face do TIAR; a definição-pdrrieira dos termos antes de
idéia de que não se deve convocar Ministros, .mas simp_lesmente convidá-los,
discutir o tratado. V. Ex~ colocou muito bem, e é por isto, que julguei que o
como se fossem atos de cortesia, porque isso represe-nta uma capitio diminutio
ministro tivesse sido convocado. Mas, se foi convocado, deveria ter dado urna
para o Poder Legislativo, j;,l que a nossa prerrogativa, a nossa competência é
satisfação ao Congresso Nacional, ao Senado, em sessão secreta se ele
de convocá-los, porque, convocados, são obrigados a comparecer ao Senado,
quis_esse.
porque é comum personalidades do Poder Executivo que aqui vêm,
dentro de um prazo determinado, o que desejo, Sr. Presidente, Srs.
fazé-lo em sessão secreta, mas nós Senadores poderíamos ouvir de S. Ex• que
Senadores, é renovar perante a Mesa, o requerimento de convocação do Sr.
ponto de vísfá, que linha 6 Brasil Vai"defender. Aqui mesmo, no -Senado,
Ministro das Relações Exteriores, nos seguintes termos:
discursos se fizeram em favor da Argentina, Ouhos contra a Argentína, mas
.. REQUERIMENTO No 64, DE 1982
nós não sabemos qual é a línha que nosso País vai tOrii"ar. É possível que
Convoca o Sr. Ministro das Relações Exteriores a comparetenhamos que seguir a linha do nosso País; com ou sem razão, mas nosso
cer ao plenário do Senado para debater a crise gerada com a inva·
País. Wright or Wrong, my country, dizeni os Ingleses. Com razão ou sem rasão das llhas Malvinas, no Atlântico Sul.
zão, nossa pátria primeir~."l:: preciso qüe s; Ex• tivesse essa deferência para
Considerando a recente invasão das Ilhas Malvinas, no_At!ânti·
co~_o_ â~n!id_(l, viesSe 3.q_uT"e~ ~issessc: nós vaniQs defender este ponto de vista,
co Sul, pela Argentina;
pelo menos na OEA, nos Estados Unidos. Lá estã se invocando o TIAR, esse
ConSiderando _o imedi_-ª-to n:vide do governo inglês com o romfamoso ti-atado de_l967, aSsinado n_o Rió de ~an_eiro, que nos convoca, que
pimento das relações diplomáticas com a Argentina e o bloqueio nanos põe todos em posição de defesa quando um país americano é atacado_~
val das Ilhas Malvinas;
Mas é preciso -saber se esse país foi "aü.CiiâO Ou atacOu -primeiro. Esta defiConsiderando que o Conselho de Segurança da ONU aprovou,
nição é que nós-desejávamos saber de S. Ex', o Sr. Ministro das Relações Exrecentemente, a imediata retirada das forças argentinas das I!has
teriores. Porque, até esta hora, nós não sabemos qual a posição que o País vai
Mal vi nas;
defender. E pode ser, ilustre Sen:idor, que hoje à noite, ou awanhã, no mais
Considerando que a mediação diplomática dos Estados Unidos
tardar, quando a vanguarda da esquadra inglesa atingir a ãrea de bloqueio, se
da América entre as nações em conflito, até o momento, não surtiu
houver o primeiro tiro, estará desencadeado um processo de guerra que pode
os efeitos desejados;
nos envolver a todos e pode te~ conseqUências impievisíveis. A c~locação de
Considerando que, pelo contrário, ajulgãr pelas Ú.ltimas declaV. Ex' foi muito bem feíta, magnífica, foi a colocação de um Líder. V. Ex•
rações do Secretário de Estado Alexander Haig, em Londres, após
tem dirig:ído e orientado bem a Bancada das Oposições. E acaba de demonsnovas conversações com os governos dos dois países, o confrohto
trar~ mais uma-vez, coni. a sUa ·afitUde, que está com os pés no chão, tomando
tende a se agravar com o risco cada vez: maior de cfctivas operações
atitudes que preservam o bom senso, tipatriOtrs-rn:o; e á isenção que possa ter,
de guerra entre a Argentina e a Inglaterra;
amanhã! a tomada de posição desta Casa, e em face, em decorrência, em via
Cónsiderando_m.ais que, segundo publicado n_a_imprensa, nota
de conseqüência, da tomada de posição de nosso País.
oficial da Inglaterra pressiona o Governo br~sjleiro no sentido de
O SR. HUMBERTO LUCENA ~Muito grato às generosas palavras de
exercer influência_ sobre a Argentina e ameaÇa;jnc!usive, Cancelar o
V. Ex•, acerca da minha atuação na Liderança da Bancada. Realmente tenho
programa de Assistência: Tecnológica ao Plano d<; Renovação dos
procurado, na medida de minhas possibilidades, corresponder à confiança
Meios Flutuantes da Marinha brasileira:
que ·me fói dej:lOsÍtada -pelOs meus tiobres companheiros.
Consíderando ainda que a Argeriún;, com baSe no Tratadq ln-.
De outra parte, eu gostaría de ficar com a observação que fez a V. Ex' o
teramericano de Assistência Recíproca (TIAR), está solicitando a
nobre Senador Alberto Silva, quando se referiu que era uma obrigação do Sr.
Solidariedade- C<fnlfrie-ntai;
MJTI_litro- -disJ~.e1aÇ_ões- Ex-i~rtpres·o--c<>ritãtQ; -ctd_HHog_o- COm_ õ·sen-ado~-com o
Considerando afinal que compete exclusivamente ao CongreS~ Congresso Nacional em torno do assunto, sobretudo em véspera de uma viaso Nacional autorizar o Presidente da República '"_a declarar guerra
gem de tal importância e de tal gravidade, quando ele vai definir a posição
e a fazer a paz":
·
brasileira frente a esse tratado intercontinental que está sendo invocado pela
Requeiro, nos termos do disposto no art. 38 da Constítuição
Argentina, em defesa de seus interesses.
Federal, combinado com os arts. 418,419 e_~20 d() Reg~111en~-~ InterO Sr. DirceU-Cardoso- Muito bem! E repito, nas vésperas de uma guerno do Senado Federal, seja convocado o Sr. Ministro. de_Estaqp ~s_ .
ra ·e na qual vamos ser envolvidos.
Relações ExterioreS: a Comparecer, em Caí'âter de urgência, ao plenário do Senado Federal, com os seguinte§- objet~vo~:
I. Prestar esclarecimentos sobre a gravíssimã crise friterrlaclo-.:.
naJ criada com a recente invasão das Ilhas Maivinas, no Atlântico

O SR. HUMBERTO LUCENA- Justamente, Senador Dirceu Cardos6, pãfa· diScut_ir tOdos esSes as_pectos- é
~di o imprescindível, não o copvite, porque não estamos aquí para fazer cortesia a-Ministros, mas a convo-
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cação, nos termos da Constituíção e do Regimento, do Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, para prestar esclarecimentos ao Senado Federa!.
Já que a comissão não o fez, faço eu aqui, como Líder, em nome da Bancada
do PMDB, no Senaáo Federal. E mesmo que S. Ex~. atendendo ao honroso
convite, que lhe foi feito pela Liderança do PDS e pela Presidência da Corriissão de Relações Exteriores, chegue a ir àquele órgão técnico, isso não o impe':'
dirá de vir também ao plenário do SenadO, porque aqui é- um espaço maior,
aqui é onde, realmente, as palavras têm um eco bem mais amplo e S. Ex~ precisa dar uma satisfação imediata ao povo brasileiro, que está, a esta altura;
ansioso, na expectativa de saber qual a real posição -do Brasil nesse conflito
internacional.

O Sr. Passos Pôrto -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o nobre Senador Passos Pôrto.

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Humberto Lucena, desejo dizer a
V. Ex'- que estou de pleno acordo com o texto do seu requerimento apresenta-

do hoje, convocando o Sr. Ministro das Relações Exteriores. Afina! d~ contas, o Senado é o órgão que estã incumbido, dentro dos Poderes, de estudar e
examinar a política internacional do País. E quanto à política internacional,
hã outra forma de ser encarada, porque ela estã acima dos Partidos. Estamos,
realmente, diante de um quadro internacional grave. Mas, eu queria dizer a
V. Ex' e aos oradores que aqui disseram que o Brasil não teria tido uma posição definida, tem, e foi declarada desde o início pelo Chanceler Saraiva
Guerreiro, quando afirmou que o Brasil apóia a soberania da Argentina nas
ilhas Malvinas. Com o que o Brasil não está de acordo é com a forma de ocupação, porque de uma certa forma a Argentina agrediu, em que pese o apoio
do Brasil à política de descolonização, que seria outra coisa. f: tradição nossa,
sempre em episódios como esse, s_olicitar a arbitragem internacionaL A Argentina nada disso fez e fez realmente uma agressão porque--ela fez uma invasão a uma ãrea que estava sob o domínio e soberania de outro país. Quanto
ao TIAR, a que o Brasil de imediato aderiu, tanto que o chanceler está seguindo para Washington, o que de uma certa forma vai atrasar a sua vinda aç
plenário do Senado, já que ainda vamos votar esse requerimento e e!e está
viajando hoje. Mas, creio que logo ele retorne virã prestar contas da posição
do Brasil. De qualquer forma, temos uma posição clara e definida de que queremos ser mediadores do conflito. Lutamos pela paz, reconhecemos a soberania da Argentina nas Ilhas Malvinas, mas, também somos contra a forma de
ocupação, pelo país amigo, daquelas ilhas que eram um protetorado da Inglaterra. Este o pensamento que tenho do episódio. De antemãO, declaro a V.
Ex'- que apóio o requerimento e se nãó ··apóio o outrO ê Porque ele não está
dentro do espírito do dispositivo constitucional que privilegia os Ministros e
não permite ao CongressO, a não ser através dos órgãos têcnicOs oU de Plenário, a convocação de Ministros de Estado. Só numa hipótese como esta
agora em que V. Ex' requer, como parlamentar, como Líder de Partido, a
convocação dele ao plenário, evidentemente que V. Ex' estã dentro do texto
regimental, o que não ocorria com o requerimento anterior.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço o apoio de V. Ex• à proposição que acibo de apresentar à Mesa, e tenho certeza de que a sua linha de
conduta serã a mesma da Liderança do PDS e do Governo, nesta Casa, porque não acredito que haja qualquer esforço no sentido dC impedir a convocação do Sr. Ministro das Relações ExterioieS ao plCnário do Seriado, para o
debate de um assunto de tanta importância.

O Sr. Itamar Franco ..:...._ Perinite V.
O SR. HUMBERTO LUCENA Itamar Franco.

Ex~

um aparte?

Com milito prazer, nobre Senador

O Sr. Itamar Franco- Primeiro~ faz bem V. Ex• em convocar o Ministro. E veja, Seriador HUmberto Lucena,_ quando V. Ex• se referiu à divu!_gação
da Secretaria de Relações Públicas do Senado Federal foi pena que V. Ex•
não houvesse complementado a sua leitura na presença da subcomissão do
Senado Federal~ do subscretãrio Thomas Enders, que tão -logo regressou da
Argentina, foi ao Senado americano para prestar contas. Aqui V. Ex'" diz
muito bem, V. Ex' tem que convocar e eu tenho que convidar. E o debate que
se formou em torno do meu requerimento, V. Ex' jã viu qual foi a decisão lamentável da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Fedeial, proibindo que um Senador, a não ser que faça parte da COmissão de Rel3çõeS Exteriores, possa convocar o Ministro. Mas, importante é o reparo na fala do
nobre Líder do Governo, o nosso colega Senador Passos Pôrto, quando ele
diz que a posição brasileira já é conhecida. Em absoluto, ela não é conhecida,
ela é contraditória até este instante. Por que ela é contraditória?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Exatamente.

Porque o País reconhece a soberania das I!ha~
Malvinas. Tudo bem. Mas ele, ao mesmo tempo, admitiu agora, nessa reU-

O Sr. Itamar Franco -
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nião de segunda-feira, na reunião dos chanceleres, admitiu a convocação
através do TIAR, quando ele contraria o que diz o seu art. I 9. O TIAR só poderá ser invocado quando não se vai contra as resoluções da Carta das
Nações Unidas ou qualquer resolução do seu órgão de segurança. E qual foi a
resolução dO seu órgão de segurança, âa ONU? Foi que a Argentina retirasse
imediatamente as Suas tropas; que as hostilidades fossem cessadas na área.
Portanto, o primeiro voto brasileiro-d3do agora, admitindo a convocação do
TIA R. já estabelece uma contradição, pelo menos no nosso espírito, em refação de qual será a postura do ltamaraty. E o que é lamentável, exatamente
cOmo diz V. Ex', o Ministro foi ..convidado, e diz que só poderia vir terçafeira; dizem que não foi -o- MiniStro quem falou isso -até quero fazer, daqui,
uma j ustíÇil tal vez a S. Ex• o Ministro de Estado ~ ao que parece, o Congresso tinha um feriado no meio da semana, e o Ministro queria vir, mas disse que
não haveria Senadores aqui; quer dizer, isto é o que se fala aí. Sempre se fa!a,
nós não temOs informaÇões, o fluxo de inform-ações -não chega realmente ao
Senado. A verdade é que, neste instante, antes de seguir para Washington. o
Ministro deveria vir espontaneamente, não precisava ser convocado por V.
E~.', nem ser convidado por nós outros. S. Ex•, o Ministro de Estado, teria a
obrigação, neste instante, de procurar o Senado da República, de procurar o
Congresso Nacional, e dizer que aqui está para debater exatamente um assunto da maior importâncía, que--é o da política exferna. Meus parabêns a V. Ex•.
Senador Humberto Lucena, sempre há esperança de que, realmente, o Senado Federal possa, um dia, compreender a importância que tem a po!ítica internacional, para o Brasil.
O SR. HUMBERTO LUCENA~· Muito obrigado, nobre Senador Itama_r_ Franco.
Em relação ao aparte do Senador Passos Pôrto, ainda gostaria de dizer
que eu não aceito, tranqUilamente, a decisão da Comissão de Constituição e
Justiça do Senado, qu3lldo, interpretando o art. 38° dã Constituição, achou
que só as Comissões é que podem ter a iniciativa de requerimento de convocação de Ministro, quando este é claro, jâ -o li e repito:
""Art. 38. Os Ministros de Estado serão obrigados a comparecer perante a Câmara dos Deputados, o Senado Federal ou qualquer de suas comissões, quando uma ou outra Câmara, por de!iberação da maioria, os convocar para prestarem, pessoalmente, informações acerca de assunto previamente determinado."
Por sua vez, o art. 418 do Regimento Interno do Senado Federa! estabelece que compete a qualquer Senador ou comissão convocar Ministro de Estado ao plenário ou à comissão. Daí por Que acho, mais uma vez, que a Comissão de Constituição e Justiça não se posicionou bem na matéria e apelo
desta tribuna para que reveja o assunto para que possamos alargar ...

O Sr. Dirceu Cardoso -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Chamo a atenção do nobre
Líder, porque estou vendo a insistência de apartes, de que o seu tempo já se
excedeu em 1O minutos.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado pela advertência de
V. Ex', Sr. Presidente. Antes de conceder os últimos apartes, jâ que se trata de
um assunto de vital importância e gravidade, gostaria de ficar ainda com oraciocínio do nobre Senador Itamar Francp, quando S. Ex' justamente flagra,
na posição do Brasil, uma contradição, imensa porque, data venia da opinião
do nobre Senador Passos Põrto, não hã posição brasileira definida. Tanto
não hã que o Sr. Ministro estâ indo para Washington, para uma reunião da
OEA, e ninguém sabe ao certo qual serâ a definição que o Brasil vai ter no
plenário da OEA a respeito do acordo chamado TIAR, que está serido invocado pela Argentina, ao chamar pela solidariedade dos países COJ;Itínentais a
sua posição no conflito com a Inglaterra.
--:=:;Ouço o nobre Senador Dirceu Cardoso.

O Sr. Dirceu Cardoso -Nobre Senãdor? de fato, à Comissão de Consti~
tuição e Justiça estã faltando sensibilidade em face do grave problema que estamos vivendo. Não devemos nos esquecer de uma coiSa: o Atlântico Su! é
um- grande estreito no qual o Brasil tem obrigações, na- divisão de forças navais do mundo, de tomar conta da parte que lhe compete. Não devemos nos
esquecer: foi no Atlântico Sul, na Primeira Guerra européia, de 1914 a 1918?
que a mesma Inglaterra de hoje quebrou a espinha dorsal da frota corsãria
alemã, quando afundou o Gueisenau e o Scharnhorst !â em volta das ilhas
Falkland, hoje ilhas Malvinas. Na batalha das ilhas Falkland, a Inglaterra
quebrou a espinha da frota corsária alemã, encabeçada pelos dois grandes
cruzadores da época: o Gueisenau e o Scharnhorst. E na Segunda Guerra
Mundial, a Inglaterra pôs ao fundo também, ou melhor, levou atê a inatividade, depois sua própria tripulação pôs ao fundo aquele famoso encouraçado
de bolso, que teve o nome do almirante que comandou a esquadra alemã na
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Patrono da Nação brasileira, graças ao projeto transformado em lei, de autoPrimeira Guerra: o Graf_ von Spee, o encouraçado de bolso inafundâvel da
ria do saudoso Deputado m~n~~ro Último de Çarvalllo, sancionado pelo
Alemanha nazista, em home-nagem ao comandante da frota alemã, afundada
Marechal-Presidente Castello Bi-a:õ.co em 1965 e eu me orgulho de haver parpela Inglaterra em 1914 a 1918, na batalha das ilhas Falkland. Em Monteviticipado
da sessão da Câmara que o aprovou. Posso dizer que figuras do por~
déu, ao sair do porto, a esquadra inglesa estava esperando fora das linhas
te de um Tiraden_tes con,tíriuai:n- VivaS -pela stiif conduta de patriota nato que
continentais de soberania uruguaia, para levã-lo ao fundo, ao desastre final, o
soube dignificir-se- até na hora final, morrendo bravamente, como bravo o
que foi feito pela sua própria tripulação. Graf von Spee foi o comandante da
foi, durante o tempo em que conspirou em busca de seu ideal e de seus com~
frota alemã, posto ao fundo em 1916, eGrafvón Spee II,_foi em homenagem
panheiros da InconfidênCia. A descrição que extraí do livro "Autos da Devasao comandante da frota alemã, posto ao fundo pela sua frota, também um
sa", C?r~obora esta minha _afirinativa:
c_orsãrio considerado inafundâvel, às vistas da cidade de Montevidéu, afundado pela sua própria tripulação em 1942/1943. Portanto, as ilhas Falkland es"Ligeiramente, subiu os degraus; e sem levantar os olhos que
tão a centenas ou milhares de milhas daquela ponta da África, por onde passempre conservou pregados no cn1_cifiX:o, stiri estremecimento -alsam centenas e centenas de petroleiros transportando petróleo, que estâ mogum, deu lugar ao carrasco para preparar o que era necessãrio; e,
vimentando ·o mundo. Chega-se a admitir que passam por ali, por dia, quase
por três vezes, pediu-lhe que abreyiasse a e~ec:ução."
um milhar de petroleiros, transportando essa força viva que movimenl~-tbdO
E Brasília! As festas de 22 anos passados continuam ecoando em nossos
o mundo, todas as pãtrias e em todas regiões da Terra. Pois bem, temos que
ouvidos. Era um velho sonho alimentado por gerações de políticos, desde o
dar cobertura a esse grande estreito nessa-faixa que se defrorita oom a África;
Brasil-colônia, passando pelo Impériõ, onde o estadista José Bonifâcío lutou
portanto, temos que nos definir, logo, de iníció, nesse conflito _que pode romem defesa da mudança, dentre outros tantos brasileiros. O sonho mais se roper amanhã, à noite, pode romper hoje, ou pode romper a qualquer momenbusteceu na fase republicana, quando Epitâcio Pessoa e o Marechal Eurico
to. QuerO crer que, com9 disse o nobre Se_nador, nós garantimos asoberanla,
Dutra tentaram concretizar o antigO anseio inUdancista para o Planalto Cenmas não achamos quem é o agressor. Então não garantimos: damos com a ditral.
reita e tiramos-com a esqUerda. O nosso Ministro deveria, perante a ComisAs nossas cartas magnas mantiVeram o dispositivo constituciona! da musão de Relações Exteriores do Senaçio, dizc::r: eu vou de~ender ~te p_ont~ de
vista. 'E: o Brasil que tem -que defender isso. A sua colocação rOi magistrà.!. P3.- . dança, como sentinela viva inspiradora de nossos gOv-ernantes, para que se
animassem a materialízar essa vontade jã fermentada.
rabéns a V. Ex-, Nós todos, agora, com o apoio do PDS, estamos de acordo
Juscelino Kubitschek, porém, que trazia na carne-a chama do civisnio, fina convocação do Ministro. Agora, ele vem com o caldo requentado: d_epois
iho das Minas Gúais ~_palcõ- áO~ 8rarides aconteci_mentos cívico-patrióticOs
que ele vai dizer lã fora o que o Brasil vai fazer é que Val dizer no Senado o
- foi contagiado pelo anseiÕ que animou ·seUs antepassados, no sentido de
que vamos fazer depois. Mas que é uma situação gravíssima é; V. Ex• colocou
___ dar maior flexibilidade administrativa ·ao Brasil, trazendo _o seu cérebro para
a nossa posição magistralmente.
junto do coração do território pátrio qUe é esfe Planalto Central. Imbuído de
O SR. HUMB.ERTO LUCENA- Muito obrigado a V. Ex•, nobre Seadmirâvel fibra, ousado, possuidor de otimismo contagiante, determinado
nador Dirceu Cardoso.
riaS suas ações;-c-o=rrcrnmeza-e t<:ádo ria -carta: Magna o seu suporte realizou
um desejo guardado. Incompreendido, porém, seu gesto, sua persuasão, seu
O SR. PRESID.ENTE (Gilvan Rocha) - Peço ao nobre L!der que contato político somados a sua determinação Convenceram e, fina1mente, com o
clua a sua oração.
apoio do Congresso Nacional constrl!iu a cidade e transferiu definitivamente
O SR. HUMBERTO LUCENA~ Vou concluir, Sr. Presidente.
a Capital para Brasília.
V. Ex•, nobre Senador Dirceu Cardoso, com as suas palavras, i!ustrou
E aí estã Brasília estuante, sorridente, moça ainda com apenas 22 anos,
bastante o debate sobre este episódio que estã abalando o mundo e estã emojá ainadureceu -ante os grandes ·acontecimentos surgidos em seu Seio. E Assis
, cionando, sobretudo, as Américas, exigindo de nós um posicionamento urChateaubriand_ escrev~~~- que:
gente.
"Enfim, a úniCa rea1idade naCiOnal é o perfil de Jusce!ino KuO fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que nós da Oposição, nós, partibitschek atarefado nu·ma obra que ninguém pode negar- a de pro~
cularmente do PMDB, não poderíamos nos omitír-diante dessa gravíSsima sividencíar botas de_ sete_ léguas para um gigante ... (o Brasi!) camituação internacional; e aqui estamos para aguardar o apoio do PDS ao nosso
requerimento e, portanto, por via de conseqUência, á presença do Sr. MiniSnhar.''
tro das Relações Exteriores numa dessas tribunas, para um debate amp!o, um
O Sr. Bernardino Viana - Permite V. Ex• um aparte?
debate aberto, em torno da real posição brasileira diante dessa gravíssima crise internacional.
O SR. JORGE KALUME- Pois não. Ouço, com prazer, o aparte de V.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
ex•, nobre Senador Bernardino Viana, representante do Estado do Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- A Mesa acolhe o requerimento
de V. Ex• e diligenciará a sua inclusão em Ordem do,Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, que fa1arâ em nome
do Partido Democrático _Sodal.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. SenadoJcs:
O 21 de abril é uma data roarc_ante para nossa Pátria, pelo signHi~~do especial que encerra, ante os acon_tecimentos que enríqueceram a itossa história.
O sacrifício de Tiradent_es- o Alferes Joaquim José da Silva Xavierconquanto deplorãvel, contudo é honroso, diante das circunstâncias, com-o os
fatos se sucederam, até o seu enforcamento. Figura-rnâ-scu1a, porque deu a
vida pela Pâtria. Legou-nos um dos mais dignrticarifês -exemplOs, por- isso
deve ser relembrado, não como sírii.ples homenagem ao seu estoicismo, ao seu
inigualãvel heroísmo, porém como urna das mais belas pãginas da história escritas em prol da nossa Pâtria. Daí ó título máximO a qUe fez jUs, -cOmO o de
protomártir da Independéncia. Titadentes faz-me lembrar alguns valores da
história universal, como Péricles, descrito, entre outros, pelo historiador grego Tucídides porque sua conduta se confunde com a daquele bravo da antiga
Grécia. Ilustrei este meu pronunciamento transcrevendo -pequeno trechO, da~
quele historiador, por se me afigurar indispensáveL Ei-lo:
.. Sua autoridade emanava respeito por ele inspirado e de suas
qualidades intelectuais; mostrava-se totalmente desinteressado pelo
dinheiro; impunha-se à multidão com segurança: em lugar de
deixar-se dirigir por ela, era ele que a dirigia."
Pois bem, o depoimento desse escritor acerca do seu compatriota também encarna, pelas suas características, o mártir brasileiro. Tiradentes é hoje

O Sr. Bernardino Viana- Nobre Senador Jorge Kalume, antes de tudo
querO congratular-me com V. Ex•, porque focalíza dois_eventos de real importânCia da História do Brasil: o dia consagrado à Inconfidência Mineira e o
aniversârio de Brasilia . .Com relª-ção à Inco_n_(id~nç:i~_,__ toda a Nação brasileira
estã de olhos voltados para Minas, relembrando o patriotismo de um pugilo
de .homens, tendo à_ frente Tiradentes q,ue, há dois séCUlos, com h~roísmo, jã
lutava pela liberdade de pensamento, de expressão, de palavra, liberdade que
atingimos _e ampliamos com outros conceitos. Quanto ao aniverSário de
Brasília, eu diria que é uma obra inequívoca de arrojo, de capacidade de trabalhO e dC imaginaÇão criadora do povo brasileiro. De arrojo porque, apesar
da atitude contestatória de_muitos, a determinação do inesquecível Presidente
Juscelino Kubitschek, não o fez recuar da idéia que alimentou ainda na sua
campanha eleitoral e que ganhou corpo, após a sua candidatura à Presidência
da República. Da sua investidura, da capacidade de trabalho pela rapidez
com que foi conStruída e consolidada a nova Capital. E da imaginação criadora do povo brasileiro pela beleza arquitetônica dos seus prédios púb!icos e
privados, de seus jardins, de seus parques de lazer, de seu conjunto, enfim.
Nesta semana em que a encantadora Capital completa seus vinte e dois anos,
congr_atulo-me com V. Ex' e, por seu intermédio apresento a minha mensagem de aplauso e dC? felicitações ao Exm9 Sr. Governador Aimé Lamaison, ao
-seu eficiente e laborioso Secretáriado, ao fUncionalismo do Distrito Federa!,
ao pvo que habita e que nasceu nesta terra tão graciOsa o-s meus efusivos parabéns; a V. Ex' as minhas congratulações pelo oportuníssimo pronunciamento que faz. Obrigado.

O SR. JORGE KALUME- V. Ex• além de honrar-me com esse seu
aparte ilustrou o nosso pronunciamento desta tarde. Muito obrigado.
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A cidade se aformoseia~ se embeleza e se engalana com as suas adminiStrações, tendo hoje à sua frente a figura de homem simples do Co~one! Aimé
.Lamaison qu ea compreendeu e passou a amá-la. Não poderei deixar de louvar os Governos Revolucionãrios a partir de Castello Branco, seguido de
Costa e Silva, Emílio Médici, Ernesto Geisel e atualmente do Presidente João
Figueiredo, os quais acreditaram nesta obra e a impulsionaram no sentido de
vê-la concretizada. Posso afirmar que Brasília foi o marco propulsor do desenvolvimento brasileiro e especialmente das partes mais carentes: o CentroOeste, o Norte e o Nordeste. E o ilustre patrício Newton Egydío Rossi, doublé
de empresário e poeta, soube entoar um cântico através da sua lira, exaltando
Brasília:
'"Brasília, sentido universal do amor,
és a sublime Canaã de um novo tempo!
Tuas raízes se encontram
Nas conquistás da História,
Nas caminhadas íngremes das bandeiras,
Nos sonhos de liberdade de um mâ_rtir,
Na profecia de um santo,
E na vontade férrea de um estadista
Que,-apesar-de tudo ... te criou e,
Ao som do "Peixe Vivo", te embalou ...
E, tendo que partir,
Entregou-te à posteridade
Para que sejas,
Não apenas a capital de um povo,
Mas o centro de uma nova civilização."
O Sr. Gastão Mü/ler - Permite V. Ex.' um aparte?

O SR. JORGE KALUME- Ouço, com muito prazet, o nobre Senador
mato-grossense.
O Sr4 Gastão Müller- Senador Jorge Kalume, cabe-me, em nome do
PMDB, no momento, diante da ausência momentânea do Senador Humberto
Lucena, apoiar as palavras de V. Ex•, aliãs felizes, tanto quanto a data de 21
de abril, em funçãO da morte do nosso Tiradentes, como em re!ação a
Brasília. Jã no dia 20, fioss-o querido Senador Nelson Carneirojâ hav_iª __assinalado a data da fundação de Brasília que coiilcide, por determinação do nosso Presidente Juscelino Kubitschek e por determinação histórica, com a data
da morte de Tiradentes. V. Ex• Com muita feliCídade, com muita propriedade
analisou sucintamente "os dois fatos. Quero dizer qUe;-ta-ffibém, o aparte do
eminente Senador do E'iauí fOi muito feliz quand-o analisou a obra imorredoura de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Porque, meu caro Senador Jorge Kalume, falar-se em Brasília sem falar em Juscelino Kubitschek é a mesma coisa
que falar sobre a conquista espacial sem falar em Yuri Gagarin, o primeiro
homem que subiu ao espaço, filho da União Soviética. São fatos que estão Hgados historicamente:· Juscelino Kubjtschek lançando e fU.tidando a Capital
do Brasil novo, cuja integração nós de Mato 9rosso e do Acre tão bem_ a se~-:.
timos e lembramo-nos sempre de que Tiradentes foi um homem que se sacrificou pela Pãtriã, no seu idealismo, na sua paixão pela liberdade, tão bem sintetizada no libertas quae sera tamem, da lnconfidência__ Mincira. Meus parabéns, nobre Senador Jorge Kalume, em nome do PMDB.

O SR. JORGE KALUME- Nobre Senador, toda vez que ocupo esta
tribuna e que faço referência à História, costuinb dar a Cesar o que é de Cesar, e jamais deixaria de falar no criador de Brasília, Juscelino Kubitschek
que inegavelmente foi o cérebro. E V. Ex• como homem do Centro-Oeste bem
compreende as funções de Brasfiia, o valor que ela teve e tem, para o desenvolvimento daquela sua área que é minha tamb~m. Muito obrigado.
Para que o meu hino de louvor ao 21 de abril fique completo hã necessidade de registrar outro acontecimento surgido ao lado de BrasHia: refiro~me
ao jornal Correio BrazilienSe que a inspiração do jornalista Assis Chateaubriand fez nascer neste Planalto para honra e glória de seus habitantes
num momento difícil, quando ainda existia o pessimismo acerca da idéia mudancista. Mas Chateaubriand, com aquela vontade férrea que lhe era peculiar, não trouxe a semente, porém a ãrvore frondosa representada por um jornal que· também no século 19 foi um dos suportes da nossa Independência
política, através da pena do Hipólito José da Costa que o editou em Londres,
em 1808.
O Imperador dos Diãrios Associados tendo ao lado os príncipes João
Calmon, Edilson Cid Varela, Ary Cunha, Maurício Vaitsmaril, Sebastião Batista da Silva, (Cecé), João Orlando Barbosa Gonçalves (Gueguê), Adirson
Vasconcelos, Alfredo Oblisiner, José Helder de Souza, Arnaldo Paz e, posteriormente, Alberto Sã Filho e Ronaldo Martins Junqueira, fez brilhar na
constelação brasiliense essa nova estrela que adormeceu e depois despontou,
gigante, em defesa da cidade com o mesmo ímpetõ da fase da pré-
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indePendência registrando to"dos os seus passos tornando-se verdadeiro re!icário que o futuro obrigatoriamente terã de cóilsultar para escrever a história
real de Brasília.
Saúdo o Correio Braziliense, nas pessoas de seus dirigentes atuais, recordando com saudade a figura singular de seu criador- u jornalista Assis Chateaubriand.
E saúdo também, a cidade, na pessoa do seu dirigente mâximo - o Governador Aimé Lamaison e seu secretaríado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência submete ao P!enãrio a aprovação da prorrogação do período destinado ao Expediente por
mais 15 minutos, a fim de que possamos ouvir mais três Srs. Senadores.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a prorrogação queiram permanecer sentados. (Pausa.}
Aprovada.
Concedo a palavra, inicialmente, à nobre Senadora Laélia de Alcântara,
para uma breve comunicação.
A SRA. LAÉLIA DE ALCÂNTARA (Para uma comunicação.)- Sr.
Presidente, Sts. Senadores:
''Os índios brasileiros estão em condições mtiiió -grave-s. Sua situação é
uma das piores da Amédcã. Lã.tina". Estas foram a:s pahivras prOferidas pe[o
Vice-Presidente d9 Conselho_ Naciçmal de Coordenação Indígena do Equador, Alfredo Vi ter}' Gl.Úilirig-a, dã f!ação cillichua, que -p-articipou, no Brasil,
da Semana do lndio, cujo dia foi" comemorado no dia 19 deste mês.
Ainda segundo aquela ilustre autoridade, a polítiCa brasileira desenvolvi·
da através da FUNAI, é '"motivo de preocupação e humilhação" para as
nações indígenas da AmêiiCa Latina. "O índio-,-;, afirma Alfiedo Gua!inga, ué
tratado como uma criança, um incilpai, -não- teéonhecido como um cidadão
brasileiro como os dema1s, e tem enormeS problemas de terra". E os temores
maíores desse dirigente iildígena é de que outros países da América Latina si·
gam o triste exemplo brasileiro.
A 13• Reunião Nacional de Antropologia, realizada na Semana do
1ndío, em São Paulo, veio demonstrar uma lamentável realidade: a FUNAI
foi duramente condenada. Neste conclave puderam os especialistas constatar
que a tutela exercida pelo Estado sobre os nossos índios "estã totalmente dis~
torcida da realidade, e que seus problemas decorrem de uma política que faz
do índígena um ser sem capacidade de autodeterminação". Não só A!fredo
GUallngã.', mas diverso·s outros dirigentes brasileiros e estrangeiros PUderam
ver e sentir, na excursão que empreenderam durante a Semana do lndio por
vãriãs cidades e capitais brasileiras, que se encontra limíiãda a livre organização dos povos indígenas brasileiros, que é patente a discriminação cultura!
que sofrem e que é condenável a política de controle exercida pela FUNAI.
Em declaração prestada à imprensa brasileira, Alfredo Gua!inga
solidariza~se com os indígenas brasileiros pela sua inconformidade ante a triste situação em que se encontram e ao mesmo tempo s~ s~nte humilhado diante da condição de seres oprimidos em que vivem.
Criticando a política etn-ológica do Qoverno brasileiro posta em prática
com relação aos-índios, Alfredo Gualinga afirma airida que constitui atentado aos direitos humanos o desrespeito ao princípio de autodet_enninação dos
povos. E-referindo-se particularmerite ao BraSil, afirma: "Vej"arri o exemplo
de riossos irmãos brasileiros. Os tukanos, os terenas respeitam a cultura bran"
ca, falam o portUguês. NOs- fafam-os o esPanhõl~- Porque respeitamos a cultura
do homem branco, mas mantemos nosso idioma, o quíchua, e queremos que
nos respeitem também, que ensinem- às suas criã.nças a nossa !íngua, nossos
costumes. Não nos iritere&sa a integraÇãO- impOsta, uriilaieralmente. Querem
que deixemos a nossa cultura e pratiquemos a cultura ocidentaL Ora, iSso se
chama etnocídio, genocídio."
Rererirido-se--a-o p-roblema da tc~-rra,- CJue, cõmo no Equador, existe em
graves proporções, tamb_êm, no BraSil, Gualinga afirma que os governos precisaffi S3.ber que a terra indígena semPre rOl dO -índio, que esse é um direito
natural, históriCO qu·e- eh! tem coino autóctone.
Sr. PreSidente e Srs. Senadores, não se pode pintar a situação de nossos
silvícolas com tintas cor-de-rosa. t preciso reconhecer que, até hoje, nossos
índiOs não iêm"o deVidO-acesso à educa-ÇãO, que sUãS- reServas nãO são Servidas
convenientemente de estradas, que seu trabalho ainda ê servilmente exp!ora~
doy que suas terras continu-am a Ser fnvadidas por grileiros, e que sobretudo,
não lhes foi coilcedido o direito por que tanto- s-e batem: o de sua autodeterminação.
Sr. Presidente, a reivindicação do direito à aUtodeterminação dos povos
indígenas revela a triste realidade em que .iinda vivem: a realidade de um colonialismo vige-rite no interior de nossa ·sociedade; colonialismo que se caracteriza por uma política de estratifiCaÇão sOcial interna, de inocu!tãvel racismo
interno, e que só encontra seü eqriiVaierite nã estrutura de exploração
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ucentro-períferia" de âmbito internacional, uma espécie de chauvinismo e de
zelo excessivo pela soberania.
Os índios brasileiros, corno os seus irmãos sul-americanos, aspiram jJor •

uma autodeterminação que lhes preserve efetivamente a cultura, que !hes proporcione uma integração sócio-econômica adequada, que lhes ofereça condições reais de convívio cóm a sociedade nacional, sem tornã-los mendigos,
marginais, criançãS~ incitpazes-, eternos tutelados.
Criticando, com sobras de razão, a política da FUNAI, Paulo Suess,
secretãrio-executivo do Conselho Indigenista Missioiiário, afirma que '"parece uma contradição ideológiáa fundamental da FUNAI qUerer _conjugar a estagnação política (castração das lideranças) com unl desenvOlvimento meramente econômico". Não é por nada, diz aquela aUtoridade, que todos os
grandes projetes da FUNAI fracassaram. Se ela impede a caminhada da
União das Nações Indígenas- UNI ou quer miná-la por pe!egos, a bomba é
· ·
que vai explodir na sua própria casa.
Infelizmente, não temos muitos motivos para comemorar -cOiri a!egria a
Semana do Indio. Pelo contrário, a: ·sua sitUaÇão de vida, as -dificuldades inúmeras que continuam a enfrentar, as comunidades indígenas em nosso território, só podem trazer preocupações, e não motivos para festas e loas.
EnqUantO as- tradições culturais de nossos índios forem siSteinatícaiitente
descaracterizadas; enquanto ouvirmos notícias de surtos epidêmicos contra
os quais nossos índios não possuem defesa e que levam até ao quase extermínio de grupoS inteiros; enquanto se verificar unia eStrãilha morosidade na demarcação de áreas destinadas às suas reservas, sujeitas a co~ii.stan~es íitvãsõCs;
enquanto, em suma, inexistir uma assistência real e eficaz por parte dos organismos responsáveis, fãtOs esseS reiteradamente denunciados por antropó!ogos e_ indigenistas, não podemos fazer retóriCa, lião temos o direito de fazer
apologia dos nossos dirigentes.
É preciso, Sr. Presidente e Srs. senadoreS, que ó GOverno Inais ãtentO ao
problema de nossos índios, que lhes atenda as justas reivindicações_ sobejamente conhecidas, que elimine a série de empecilhos que existe à pesquisa de
campo na área indígena.
É preciso, enfim, que o Governo ouça a recoirieriâação dos anti'opó!ogos
brasileiros sobre a aprendizagem das línguas nativas e a observação sistemática das diversas: manifestações de comportamento de nossosJndios que estão a
exigir longo período de permanência entre as comu-nidades indígenas. Só assim, como notam os antrOpólogos, se poderá conseguir "um conhecimento
aprofundado da realidade indígena indispensãvel nas tarefas de deHmitação
de território, na avaliação dos efeitoS dos projetQs de desenvolvimento comunitário, nas-implicaçõeS das iniciativas de exploraçãO de minério, abertura de
estradas ou construção de barragens hidrelétricas".
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra ao nobre
Senador DirceU Cardoso, para uma breve coinunicação.
- O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma breve comunicação. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia IS do corrente àssinalou o Brasil o centenário de um grande
brasileiro, José Bento Monteiro Lobato.
Monteiro Lobato, Sr. Presidente, nascido em Taubaté, São Paulo, em 18
de abril de 1882, foi autor, advogado, fazendeiro, editor, horriém de lutaS- e a
prirrie"ifa bandeira nacionalista que se agitou neste PaíS.
Como o Seriiidõ Federal deve ser o ressoador das grandes datas
nacionaiS; por sua vez o amplificador das grandes notícias que sensibilizam a
opinião pública da Nação, faço um apelo a V. Ex•, Sr. Presidente, que é um
intelectual e que toma parte nos trabalhos da Mesa; o Senado não pode
deixar passar despercebida a data do Centenário de Monteiro Lobato, aquele
estilista de ''Urupês" e de "Cidades Mortas", autor da primeira literatura
infantil que há na nossa História; Oride não contou as meias-verdades, mas as
verdades inteiras que as nossas crianças podiam e deveriam saber, ele que
imorütlizou em "'Urupês" aquela figura de Jeca-Tatu, de cócoras à porta de
seu rancho, na posição de angústia infinita_ de si mesmo, nà. tristeza im~nsa e
na resignação da nenhut:nidade do seu esforçq __dja11te da g_t:ª-ndezanacional,
ele que nessas suas páginas maravilhosas de "U rupês" foi citado por Rui
Barbosa que o divulgou, amplificou e lançou n'o País, consagrando o JecaTatu da inspi{8Ção magnífiCa de Monteiro Lobato.
Este homem, Sr. Presidente, não pode ter o seu centenário passando
despercebido à Nação brasileira. O Senado deve registrar essa efemêride que
é de todos os brasileiros.
Homem inconformado, lutador de primeira linha, foi ele que lutou pela
conquista do nosso programa siderúrgico, o pr-irtfê"itO que falou a favor do
ferro que o Brasil precisava para se erguer, para movimentar as suas usinas e
. fazer a sua indústria siderúrgica. Foi ele, também, Sr. Presidente, aquela voz
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desaçairnada e vibrante que nos jornais e- nos livros lançou a campanha do "O
petróleo é nosso". Pouco depois abria-se o Poço de Lobato, na Bahia, onde
jorriiriarn os Primdrosjatos dê pêtrôlêõ; arrás" dO -qual o Brasil vive até a data
de hoje.
Esse, portanto, foi um precursor. Nacionalista da mais vibrante cepa,
que, por causa de ser nacionalista, amargou horas sombrias no exílio.
Esse homem, Sr. Presidente, cujo centenário transçorreu a 18 deste mês e
deste ano, nascido em Taobaté, neto_do Yjsconde de_Trem_e:mbé, criador de
figUras im!squecrve\s--do n-Osso tempo de fnfânCia:Quem, em críança, não leu uma, duas, três, cinco ou dez obras infantis
de Monteiro Lobato?
E hoje a TV Globo ritantém JJm programa de extraordinârio alcance
para a nossa vida infantil, para a nossa criançada, o "Sítio do Pica-Pau
Amarelo", que é o sítio onde naSceu Moilteiro Lobato.
Então, Sr. ·presidente, prestando unia homenagem a esse vulto da
Literatura Brasileira, que foi o primeíró Comerciante em grande escala do
livro, Monteiro Lobato e companhia, da Revista do Brasil, de obras
fundamentais da nossa literatura, se não_ foi um grande estilista, foi uma
bandeira flamejanâo aO veritõ, Sr. Presidente, em fa-Vor das causas nacionaís e
das causas brasileiras.
Assim, Sr. Presidente, ê um apelo que faço ao registrar o Centenário de
José Bento Monteiro Lobato, um paulista insigne, um brasileiro inolvidável
que criou com seus livros, com a sua literatura infantil, com páginas
magníficas do "Urupês", de "Cidades Mortas", de "Bugri"nha", páginas
belas da Literatura Brasileira, que lutou pelo petróleo e pelo ferro, que lutou
pelos princípios e pela bandeira nacionalista. porque ele não pode passar,
porque nunca passa;pcirc}t.ie entre tt.id6 Que-passa,-Só a criaÇ-ãO do ide:il e da
alma não passam nunca.
Monteiro Lobato é um nome que não há de passar. Daqui, no próximo
Centenáfio, os Senadores do Brasil festejarão seu bicentenário, desde que
nós, em 1982, tivermos, também, tributado a homenagem maior do Senado
do Brasil ao grande vulto que foí Urrlã. página eloqüerite da literatura, das
lutas, das idéias, dos princípios e do nacionalismo, do bom nacionalismo
brasileiro.
Era o que ti ilha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A Mesa aguarda do Senador
Dirceu Cardoso o requerimento por escrito, para que nós possamos dar curso
regimental à justa homenagem que o Senado deve prestar ao grande
brasileiro e patriota Monteiro Lobato.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se à
ORDEM DO DIA
Não há número para deliberação. Em face disso, as matérias constantes
da Ordem do Dia, todas pendentes de votação, ficam com a apreciação
adiada para outra oportunidade.
São os seguintes os itens cuja apreciação fica adiada:

Votação, em turno iínico, do Projeto de Lei da Câmara n9 114, de 1981
_:__ Co-mplerrientar (n"' I68f80 - CompÍementar, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presíderite da RepúbliCa, alterando o Decreto-lei n"' 406,
de 31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário,
e dâ outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
---de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 47/82, do Senador José
Fragelli, de adiamentO da votação para reexame da Comissão de Finanças.)

2
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n0?13, de 1979,
de autõ-riã do S-eriado r MaúrO-Berlevide5: -qúe -disPõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciârio, na forma que especifica, tendo
PARECERES. soh n•s 811 a 814. de 1981. das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela Constítucionã.lidade e juridicidade;
- de LegiSlação Social, favorável;
- de Saúde_. favorável; e
---de Finanças. favorável, cOm voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e Jo_sê Fragelli.
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3
Votação, em prílnciro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modj[LCa~dispÕsitivo da
Consolidação 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, favorâ.vel; e
--de Finanças, favorável.
4

Votação, cm primeiro turno, do- Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981. de autoria -do Senador Luiz Yi_ana, que dedara 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, juddicTdade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao sub$_lituUvo da Comiss.ão de
Constituição c Justiça.

5
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado fl9 352, de
1978, de autoria do Seriador Accioly Filho~ que dispõe sObre a ação de
alimentos, tendo
PARECER, sob n' l.l45, de 1981, da Comissão
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito. favorável.
6

Votação, em primeiro tUrrió, 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 !O de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13'
salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s l.l97 a l.l99, de 1981, das Comissões:
- de Constituí(ãO e-Iustiça; pela constituCionalidade e juridicidade;
- de Legislação Sociill, favOrável; e
--de Finanças, favorável.
7
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 l.l30 a l.l33, de 1981, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça,·
- de Legislação Social:
---de Sen·iço Público Cil•il; e
- de FinanÇas.

8
Discussão, em prímdio lurrio, do Projeto de Lcii do Senado n9 309, d~
1979, do Sen~dor 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 ju-ridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Serviço Público Civil, contrário; e
--de Economia, favorável, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE, que
apresenta.
(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, peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -.Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso, para uma questão de or_d_em.._
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estou acompanhando a presença dos Senadores em Plenário em todas as
votações. Não há_ número, Sr. Presidente, mas gostaria de requerer à Mesa
.que fosse posto a votos o requerimento do nobre Senador José_ Fragelli, a fim
de que possamos ter conhecimento de quantos Senadores se encontram
presentes e de quantos se ausentaram do Plenário? além dos 30 Senadores que
passaram pela porta, registrando a sua presença.
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Sr. Presidente, estou aco_mpanhando através das folhas de votação, e
p·eço que se digne a Mesa fornecer-me as cópias de todas as votações havidas
dc--illarÇúatê'----agorá·.-Ti-nho umas dez ou quinze, mas gostaria de completar
COJ"!l todas vota(,:Ões, pois estou acompanhando, Sr. Presidente, _o fluxq_ da
presença dos Seiladores em Plenário, desde a--abertura dos -nos~os trabalhos
cm 19 de março, e desejaria que me fosse passada às mãos a cópia dessas
folhus de votação que o computador ao lado da Secretaria da Mesa registra.
Tenho algumas, mas d6sejaria tOdas, para examinar~ Sr. Presidente, em face
de dados. o nuxo de presença dos Senadores ~m plenário.
Hoje aqui Ouvilnos. al.ra'Vés Ck discUrso inàg"ri"ífico do Senador HeJ!rique
Santillo, vcrberando contra o esvaziamento do Senado. Uma das causas, diz
S. Ex• e concordando também o -senador Luiz Cavalcante, que essa falta de
presença dos Senadores está coloçando o Senado em mâ posição.
Sr. Presidente, soube aqui, há pouco, através do nobre Senador Evandro
Carreira, que e.o;teve_ ontem em São ~aulq, qu~ •. no dia _27,).09 p~efeitos virão
ao Senado, encherão estas galerias, estaS tribunas e os gabinetes dos
Senadores exerceodo uma pressão legítima e democrática para·q-ue o Senado
vote _os _ _empréstimos. Portanto, teremos a _oportunidade de nos
manifestarmos aqui, em plenário, certos de que essas folhas de votação s.erão
o documento básico que teremos para explicar por que o Senado, até hoje,
nã-o -ap-rovou os tão s~onhaaos, pretendidos c desejados empréstimos a
Estados e Municípios.
Portanto, Sr. _Presidente._ a minbfl. ques~ãoo de ord~~ tem dois objetivos:
primeiro, que se registre, em sessão secreta, a presença dos Senadores,
segundo, que me sejam fornecidas cópias das folhas de votação de março até
agora, de todas as votações havidas no Sen~Q.o, a fim de que melhor nos
preparemos para o dia 27, com a presença de todos os prefeitos aqui, os
interessados nos erriPréstirnos, que querem esse dinheiro agora, porque estão
precisando, exatamcnte às vésperas de eleiçãO. Três anos esperaram, dois
anos esperaram, um ano esperaram, agora, 9 meses, eles não querem esperar.
b uma sangria desatada, querem esse dinheiro.
Então, precisamos nos preparar pii.ra O diã 27 do mês corrente, quando
enfrentaremos 3. pressão de- muhaS atmoSferas. Sr. Presidente, de centenas de
atmosferas por polegada quadrada da pele de cada Senador; aquele que for
resistente que resista, e aquele que não tiver ressistência ceda e dê o dinheiro
aos Estados~ aos Mun!c_ip~o§._~-- _____ _
Era o que tinha ·a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Senador Dirceu Cardoso, V.
Ex• fez duas solicitações: a primeira, que fizés-semos a votação para que V.
Ex• tomasse conhecimento daqueles que compareceram. E esclareço a V. Ex•
que não vai ser possível, na forma do Regimento, porque temos tim número
de Senadores inferior à maioria indispensável à votação, só temos 30 Srs.
se-o adores na Casa. Assim, não podemos fazer verificação de quorom jã que
não há número para votação.
- Quanto ao seU-Segundo pedido, V. Ex• pode obtê-lo a partir da leitura do
Diário do Congresso Nacional que, todos os dias, traz o número de SrS.
SenadorCs que compareceram ao Senado e dos que compareceram à votação.
Os que votaram SIM e os que votaram NÃO constam do Diário do
Congresso. De modo que se V .. Ex• mandar coligir todos esses Diários do
Congresso, a partir de março, V. Ex• terá a relação dos que compareceram ao
Senado e dos que compareceram às votações.
O_SR. DIRCEU CARDOSO- Grato, Sr. Presidente, pela informação.
Mas. gostaria de merecer mais um favor: não tenho gab~nete, estou errando
como um inquieto vagalume por esses corredores. Entreguei o meu, quer
dizer. comecei a entregar, e vou entregar outras coisas.
O Sr. José Lins -

Tem, mas não usa!

O SR. DIRCEU CARDOSO ~• Então, Sr. Presidente, gostaria que V.
Ex• solicitasse à Secretaria da Mesa, que_ tem trinta ou quarenta funcionários,
se isso não provocar infarto - se for para adoecer alguém, ou ser alguém
hospitalizado por causa desse esforço de recortar esses Diârios eu não qUero.
Gostaria, Sr. Presidente, porque eu não tenho como_ manusear esses Diários,
passou para mim a hora, agora estou vivendo outras horas e outras vezes que
vêm por aí. Gostaria, se não for um Pedido abusivo a V. Ex•, que mandasse
qualquer funcionário da Mesa, da Se_cret.aria da Mesa, não é do seu gabinete e
sim da Secretaria _da_ Mesa, que foi cóilStituída para atender a essas coisas,
esses pedidos, esses requerimentos; pai-a fornecer os Diâriôs em que constem
a votaçãO dessas sessões.
-O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Nobre Senador, V. Ex• alega
que não tem gabinete, V. Ex' tem, pode não qüerer usâ-lo, mas cada Senador
tem um gabinete, o Senado põe à disposição -dos Senadores um gabinete, com
número de servidores, constituído, etc. Mas, eu v.ou oferecer o meu gabinete
para que faça isso, e darei a V. Ex• todo esse trabalho que solicitou, dos
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Senadores que compareceram, dos Senadores que votaram, jâ que eu não
quero apelar para n Secrctai"ia da Mesa, porque esta serve à Mesa do Senado.
A Secr_ctaria do ~eu Partido podia solicitar à Liderança de seu Partido, mas eu
não devo (tltcrvir na Liderança_ de um Partido político. Mas, posso dispor do
meu gabinete para V. Ex~. solicitado aqui, neste Tnstanle, ao Presidente
eventual. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Encerrada a Ordem do Dia,
volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Evandro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Helvídio Nunc.c;- Amaral Furlan - Jaison Barreto -Tarso Dutra.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Roberto Saturn"ino.- ----- - --- O SR. ROBERTO SA.TURNINO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador._)- Sr. Presidente, Srs. s-enadores:
Enquanto o plenãrio do Senado Federal se esvazia, e esse esvazíamento é
objeto de comentários e pronUnciamentos de vãrios Senadores da Casa, a_ tensão no Atlântico Sul estã atingindo o seu clímax de hoje para amanhã, com a
chegada às ilhas Malvinas da frota inglesa.
Chega ao clímax porque pode acontecer o que iodos duvidaram nO início
da crise, o que pareCia inacreditável: a guerra. Uma guerra desastrosa, uma
guerra ruinosa para ambos os contendores, uma guerra que por si não resolveria a questão principal, pela qual se desencadearia, a -questão da soberania
sobre as ilhas; uma guerra que teria desdobramentos e _nesses sel!-s desdobramentos poderia trazer conseqüências catastróficas, na "irl.Cdlda em que evoluísse para um conflito Norte/Sul, levando a uma desagregação das relações
económicas e a uin esbOioarriento do sistema financeiro iõ.ternaciona! ou,_- na
medida em que evoluísse para um acirramento- do corifrontá Leste/Oeste,
abalando o delicado sistema de equilíbrio; cujo rompimento, todos sabem o
que significaria.
Pois, Srs. Senadores, tudo isso pode acontecer, por um caminho, por outro, ou por ambos, exigindo essa atenção que aumente a eficácia da mediação
dos Estados Unidos, afinal o grande aliado -das duas partes em contenda.
Nós brasileiros sempre reconhecemos o direito argentfriO s-obre as Ma! vinas, considerada a extensão da plataforma territoiial daquele país vizinho,
extensão essa ocupada numa operação tipicamente colonialista. O fato ocorreu, é certo, há !50 anos, mas nunca, desde então, nunca foí aceito como-consumado pela Argentina, ou reconhecido como legítimo pela comunidade
latino-americana.
A Argentina tem tentado (l_ ação diplo_máti~ª dll:r~nte m~itÇI tempo, durante décadas, e depois do insucess_o das demandas apresentadas em fóruns
·internacionais ou-desenvolvidas em negociações bilaterais com a Inglaterra
tomou a iniciativa de, pela força, criar o impasse- para- preCipitar·-a--Sõltição
sempre postergada.
Não podemos, nós brasileiros, apoiar essa atitude argentina, porque ela
contraria, frontalmente, o prinCípio da solução negociada, da so!ução não
violenta das pendências internacionais.
A agressão partiu, inegavelmente, da Argentina e teve, -obviamente, outras razões além das alegadas. Razões políticas de natureZa interna, razões
próprias de um ·governo ditatorial, extremamente impopular que entrava
numa etapa de tudo isto é inegável, e nós brasileiros temos que condenar essa
agressão.
Entretanto, podemos compreender que a inocuidade das tentativa.s de
solução pacífica é algo desesperadora, é algo de inaceitável para os argentinos, constituindo-se, por esse aspecto, razão para uma atitude mais afirmativa, mais forte, destinada a convocar a atenção mundial e _apressar a solução
·
que se arrasta por décadas e décadas.

Tendo avançado nessa atitude de__forç_a_ e d_e ~firmação, cabe ao _governo
Argentino, agora, aceitar os esforços de negociação sabendo que, neste campo, pode contar com a solidariedade da maioria dos povos do mundo e da totalidade da América Latina.
Assumir a posição de intransigência ritsta altura em que chegou a tensão, seria·rnais do que um excesso, seria mais do qUe Um exagero;· seria um
enorme contra-senso, um erro gravíssimo, poiS: que colOcaria em risco, ao
mesmo tempo, a jâ fiãgil estabilidade da economia ocidental e o equilíbrio
delicado de poder que sustenta a paz mundial. Não ser intransigente, no caso,
é aceitar uma fórmula de administração intenüicional provisória daquelas
ilhas, sem arrefecer, obviamente, ·n-o seu pleito diplomátíco, legítimo, até que
a questãO da soberania seja decidida nos fóruns mUndiais. A Argentina tem
todas as condições para ver atendidos, a esta altura, os _seus direitos tanto
tempo sustenta~QS.
Vale repetir e enfatizar que a guerra não resolverã em definitivo a questão da soberania. O país derrotado, o país humilhado recorrerá fata!mente à
revanche num conflito por etapas sucessivas de proporções crescentes. A
questão da soberania s_ó serã resolvida atrav~s do reconhecimento internacional.

a

De outro lado, é preciso dizer que atit~de clã Comunidade Económica
Européia, itnpoíldo o bloqueio econônüc"Cfda Argentina, é inaceitável para as
Nações da América Latina do Terceiro Mundo, é um g~sto tipicamente neocolonialista, odioso_e farisaico. F:ãfisaico pOrque quando houve a invasão do
Afeganistão e a intáfei'êilcia so'Viét"ica na crise polonesa, o embargo foi proposto em relação à União Sóyiética- e foi rejeitado pelas naç_ões européias.
Agora, porém, quando se trata de um país do Terceiro _Mundo, as velhas
nações colonialistas acham de expor suas garras numa atitude odiosa e farisaica g_ue só poderá faz_e_r creScer a solidar_ieQ_ade da América Latina para c_om
a Argentina.
Não haveria, Sr.__Presiden~e, m-uitO- mais- do <!ue dizer neste momento. A
história da pendência e as razões de cã."da parte, neste momento de hoje, re!ativamente pouco importam. Importam, sim, importam muito do julgamento _
_que a comunidade internacional fará durante o processo de_ reconhecimento
da soberania.
Hoje, entretanto, é preciso evitar a guerra; hoje, é imperioso evitar a
guerra. O GoVerno -brasili~ifo _tem _sid9_ ~áQiQ,p,~s~ç p9nto, é fOrÇoso r~conhe
cer. Não se intrometeu na _questão, não se apresent9u como _mediador_,
manteve-se indiferente, dãndo _i:lisCretitmeUte apõío à Argentina, como fez
agora: -recentemente, na convocação da reunião da OrganiZação dOs J;stados
ÂmericariOs; tem se ni.antido numa pOSiçãO- que coloca o Brasil a sa!vo de.
qualquer reprimenda por parte dos contendores, aos quais, nO fundo, estamos ligados por uma razão ou por outra.

e

Acredito, porém, que hoje esse apoio dado à Argentina; de forlna ainda
que discreta, pode servir de base para um aconselhamento diplomático no
sentido de que não haja, por parte do país irmão, uma atitude intransigente
em- momento tão grave.
O Itamarati, Sr. Presidente, sabe se conduzir. Toda sua tradição e seus êxitos fazem com que pessoalmente possamos confiar na sua competência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.')
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Conced_o a palavra ao nobre
Senador Aderbal Jurema.
O SR. A.DERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A esta tribuna por três vezes vezes compareci para reclamar do Ministério da Educação e Cultura, através da sua Secretaria de Cultura, a recuperação do edifício da tradicional Faculdade de Direito do Recife. Se por três
vezes, neste semestre, ocupei"a tribuna, clamando por providências imediatas,
p6r quanto todos sabemos o que representa para a cultura brasileira ·a Facul~
dade de Direito -do Recife, de onde saíram homens como Clóvis Bevi!ácqua,
como Castro Alves, como Gilberto Amado, para citar apenas três nomes tutelares da intelectualidade nacional.
Sr._ Presidente, tive; no entanto a alegria de receber esta semana, datado
de 30 de março, mas que chegou as minhas mãos nesta última semana de
abrit o ofício do secretário da Cultura, para informação daqueles que acom~
panham cOm o espírito e com o coi'ação o dram-a da Faculdade de Direito da
minha terra, fiquem esclarecidos diante das providências que estão sendo tomadas,
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Diz o Pintor Aloísio Magalhães:
"SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA DA CULTURA
Of. n• 164(82-SEC/BSB
Brasília (DF), 30 de março de 1982
Do: Secretãrio da Cultura
Ao: Senador Aderbal Jurema
Assunto:
Prezado Senador:
Tendo tomado conhecimento do seu interesse com relação à
restauração do edifício da Faculdade de Direitó do Recife gostaria
de prestar-lhe os seguintes esclarecimentos relativos ao andamento
dos trabalhos.
Em 11/09/81,- foi assinado um Protocolo de Intenções entre
a Fundação Nacional Pró-Memória e a Prefeitura da Cidade do Recife, com a interveniência da Universidade Federal de Pernambuco
e do Centro de Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito, cujo objetivo é desenvolver e elaborar projeto de restauração do edifício
da faculdade.
De acordo com esse Protocolo, constituiu-se um Grupo Técnico de Trabalho, com a atribuição de promover o levantamento da
edificação e a identificação das suas áreas críticas, e de elaborar o
projeto de restauração.
Essa Corriissão vem cumprindo um cronograma de traba!ho,
que, no momento, se encontra na seguinte faSe:

º

Item

Fase

1. Levantamento e
Projetas

Elaboração
das plantas
baixas
Cortes
Fachadas

Data de Conclusão

16-4-82
14-5-82
11-6-82

2. Identificação
crítica das
áreas

Anâlise do estado
atual e transposição
para planta

14-6 a 25-6-82

3. Proposta

Arquitetura
Estrutura
Elétríca
Hidrãulica

11-3 a 25'6-82
11-3 a 16-4-82
16-4 a 11-6-82
16-4 a I 1-6-82

4. Especificação e
Orçamento
5. Documento final

14-6a2-7-82
de5a23-7-82

Como V. Ex• poderá observar, dentro de pouco mais de três
meses o projeto de restauração-deverá estar concluído, iniciando-se
então a fase de licitação para execução da obra.
Devido às dimensões d_o prédio, à sua complexidade e estado
de conservação, a primeira etapa dos trabalhos, de levantamento
f'ISico e determinação das condiÇões de estabilidade do monumento,
vem se prolongando até o momento, sendo necessário, entretarito,
abalizar os trabalhos de restauração, cuja confiabilidade depende
do apuro com que tais levantamentos são realizados.
Colocando-me a sua disposição para qUalquer outro esc!arecimento que julgue necessãrio, ou para o acompanhamento do andamento dos trabalhos, cumprimento~o cordialmente.
Com o abraço especial do AloiSio Magalhães, Secretário da
Cultura.
Sr. Presidente, irei acompanhar os trabalhos da restauração, através de
informações que terei visitando o local dos trabalhos, porquanto não foi inútil a minha reclamação. Hoje, de coração limpo e feliz- como diria o escritor Jorge Amado- leio este oficio de Aloísio Magalhães dando conta de que
não caiu no vazio a reclamação do Senador pernambucano. E como Senador
pernambucano, mudando de assunto, quero congratular-me com o Governador Marco Antônio Maciel pela indicação que fez sâbado último de dois no-
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mes para compor a chapa de candid~tos do Partido: o vice-Governador Roberto Magalhães para governador-e o Prefeito do Recife Gustavo KrauSe
para vice-Governador.
S. Ex•, em cerimônia simples, de acordo com o seu estilo de governo,
anunciou perante O Presidente do Partido Democráticõ Social RegiOnal, Professor Barreto Guimarães, e perante o Presidente da Assembléia Legis!ativa
do Estado, Deputado José Ramos, que fazia aquela indicação à Convenção
do nosso Partido para que, democraticamente, nós _aceitãss_emos ou rejeitãssem os.
De início eu digo, Sr. Presidente, que a escolha recaiu num dos nomeS
- - - mais altos ,da inteligência pe~nambuca~a _- não _apenas da inteligência d~
Torre de Marfim mas da inteligência de um_ professor de Direito que jã foi
Secretário de Edu_cação nq Goverrtó do Senador Nilo Coelho; da inteligência
de um professor de. Direito que quando eu estava na -Presidência do Partido
era o meu segundo vice-Presidente. Portanto, ê um homem do ramo que foi
indicado à Conve_nçã_o do PDS._
___
.
E õ- Prefeito GuStá;,fo Krause para vice-Governador e, sem dúvida, o
'símbolo do despertar da geração mais- nioça -deste Pais.
JoVem ainda, pouco mais de 30_ anos, o Professor Gustavo Krause foi
Secretário da Fazenda no Governo Moura Cavalcanti e, no Governo Marco
Maciel vem à frente da Prefeitura Municipal dõ Recife....:... daquela cidade que
tem o rio do poeta, envolvendo as suas tardes tropicais. Pois bem, Gustavo
Krause dedicou~se à periferia de uma cidade que o sociólogo Gilberto Freire
já chamoQ de inchada com um sentido social de administração é hoje uma das
esperanças de afirmação política no_ Estado.
Quero deixar aqui, nesta tarde, as minhas congratulações com o
Governador Marco Maciel pela escolha feliz nas índicações para o PDS de
Pernambuco. (Muito bem!)
OSR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
· 'Serlãdor Nelson Carneífo.
-. -· ·
, ·
O SR. NELSON CARNEIRO (PronunCia o segutnte discurso. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O nobre Senador Roberto Saturnino já foCalizou, na tribuna desta Casa,
o falecimento aos 63 anos daquele ilustre escritor e .eminente sociólogo,
Alberto Guerreiro Ramos, natüraf da Bahra·;- fal6cido a-Os 63 anos, e
brutalmente afastado do convívio dos seus colegas do Parlamento Nacional
por força de um ato discricionário, qúando representava o Estado do Rio de
Janeiro.
Sr. Presidente, quero neste momento deixar nos Anais da Casa a notícia
divulgada, hoje, pelo .Jornal do Brasil, e que leio na íntegra:
"GUERREIRO
A Universidade da Southern California promove hoje uma
homenagem ao escritor e sociólogo Guerreiro Ramos, que faleceu
em Los Angeles, no dia 6 de abril. O presidente da Universidade,
__ lames Zumberze, preparou um discurso cujo texto destaca a
incalculável contribuição do professor Guerreiro Ramos para a
Universidade. Também falarão professores e alunos da escola de
Administração Pública, onde Guerreiro Ramos criou dois cursos
muito prOCurados pelos alunos. Sua filha, Eliana Guerreiro Ramos
do Nascime~nto, falará sobre á -v1da de seu pai e agradecerã à
Universidade por tê-lo recebido, quando ele chegou aos Estados
Unidos, em 1966, como exilado político- após ter sido cassado em
seus direitos políticos ·e mandato de Deputado federal."
Vê, V.- Ex•, Sr. Presidente, que aquele homem banido da vida pública
brasileira, por um ato de insençate_z governamental, encontrou nos Estados
Unidos o campo onde pôde difundir as suas idéias e marcar, de modo
indelével, a sua personalidade.
Ao fazer este registro tenho, diante dos meus olhos e da minha saudade,
a figura do meu coestaduano e querido amigo Alberto Guerreiro Ramos.
Levanto daqui a minha prece para que, onde esteja viva; hoje, um instante de
satisfação ven-do que, abandonado pelos que não o compreenderam no
Brasil, encontrou no campo vasto da cultura americana aquele apoio e aquele
estímulo que necessitava para se converter numa grande figura internacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Raimundo Parente.

O SR. RAIMUNDO PARENTE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Os agricultores do meu Estado, especialmente os que se dedicam ao
plantio da juta e da mal va, que se concentram, em sua maior parte. na região
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do baixo Amazonas, estão deveras apreensivos com a perspectlvã, este ano;
de urna anormal enchente do rio Amazonas e seus afluentes.
A esta altura, Sr. Presidente, o nível das águas já atingiu, ao que
normalmente só se registra na pfimr!ira: quinzena do mês de maio,
circunstância que justifica plenamente a preocupação dos plantadores das
referidas fibras, todos eles, aliás, já duramente atingidos no ano passado, em
face de sérios problcJl1as no processo de comercialização da produção.
Se não forem tornadas, com urgência, por parte das autoridades
competentes, as providências -que o caso requer, haverã fatalmente- Sr.
Presidente c Srs. -Senadores- considerável e lamentável quebra na produção
das mencionadas fibras, com grandes _e graves prejufzos para seus produtores
e para a economia do Estado.
Diante díssO, Sr. Presidente, queremos, desta Tribuna, endossar o apelo
'feito pelo Governador do nosso Estado, Prof. José Lindoso, ao Ministro da
Agricultura e aos Presidentes do Banco Central e do Brasil, no sentido de
que, numa ação conjunta, adotem medidas visando minimizar as
conseqüências da cheia que se prenuncia, determinando, inclusive, pronta e
ampla cobertura, pelo PROAGRO, dos prejuízos que ocorrerem.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de
amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei Qa Çâm-ara n9 114, de 1981
- Complementar (n9 168/80 - Complementar, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o becré"to-lel"ii9 406,
de 31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário;
e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÃ VEIS, sob n's 1.354 a 1.356, de 1981, das
Comissões:
- de Constituicão e Justiça;
- de Economia; c
-de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 47/82, do Senador José
Fragelli, de adiamento da votação para recxame da Comissão de Finanças.)

2
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do-Senado n913, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial __para _o comerciãrio, n~ Jorma -que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucioiiãlidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorãvel;
- de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dOs-Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.

3
Votação, em primeiro tu rifo, do Projeto
1980, de autoria do Senador Cunha Lim.a,
Consolidação das_ Leis do Trabalho, para
pagamento por horas extras habituais também

de Lei _do -Senado n'? 329, d~
que modifiCã dispositivo úa
o fim de d~terminar que o
infegi'e-::1'1-effiurieraÇão,-íeiido
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PARECERES, sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade;
--.. de Legislação Social, favorável; e
- de Financas, favorável.

4
Votação, em primeiro" turnO. do Projeto dC Lei do Senado n9 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que -declara o Marechal-do-Ar
Edw.lrdo 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.

5
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
alimentos, tendo
PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Jw;tica. pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável.
6
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<?
salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n's 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitudonalidade e juridicidade;
- de Legislação Social. favorável; e
-de Financas, favorável.
7

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
Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
8
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
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 n9s 1 e 2-CE, que
apresenta.
(J::?ependendo 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 (Jorge Kalume) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 minutos.)
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SUMÁRIO
1- ATA DA 4• REUNIÃO, EM 23 DE ABRIL DE 1982
1.1 -COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA

- Inexistência de quorum para a abertura da sessão.
1.2- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-:_

SÃO. ENCERRAMENTO.
1.3 - Expediente despacha(lo

1.3.1- Oficio do

l'i'~Secretário

da Câmara dos Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto_:
_ Projeto de Lei da Câmara n' 44f82 (n• 1.802/79, na Casa de on-

gem), que acrescenta parágrafo ao art. 835 do Decreto-lei n'i' 5 452 de J9
de maio de 1943- Consolidação das Leis do Trabalho. -- . l
1.3.2 - Projeto de Lei

-Projeto de Lei do Senado n• 55, de 1982, do Senador Nelson CarneirO~ qUe acresceilia dispositivos-à Leí n9·s:I07, de 13 de setembro de
1966, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
2- MESA DIRETORA

3- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
4COMPOSIÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES
-

ATA DA 4~ REUNIÃO, EM 23 DE ABRIL DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDI!:NCIA DO SR. ITAMAR FRANCO
ÀS 14 HORAS E 30 Afll'.f UTOS, A CHAM·SE·~P"iR'CEESSEEfiÃ"J"T"l:E~~Si'-t/J~Sf-.SSRRSS':-.----PPA~RCJ:EõECOJEE:RRcEESS-lFF,AAc.\IV'fOHR~A~-\IV'fEHISS;-,sS<a>lbMtn99!s,cÍI'o~.-3cJ55<4j.'·aa-llC0:.3~5it6i;-,ild~e-ll'l9&8tl,c<d:l:atssrlC3oCl"missões:
Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Raimundo Parente- A!exan- de ConstituiçãO e Justiça;
dre Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir
~ de Economia; e
Pinto - José Lins - Agenoi Maria - Dinarte Mafiz - Martins Filho - de Finanças.

SENADORES:

Humberto Lucena -"Aderbal )urema- Luiz Cavalcante- Gi!van Rocha
- Lourival Baptista- Passos Pôrto-:- Jutahy MagalhãeS- João Calmon
- Moacyr Dalla--.: Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -- Itamar Franco __;_ Amaral Furlan - Benedito Candafi - Gastão
Müller _ Lenoir Vargas __ Pedro Simon _ Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 31 Srs. Senadores. Entretanto, não hã em plenârio o quorum mínimo regimental para ã abertura -da sessão.
Nos termos do§ 29 do art. 180 do Regimento Iriter.rio, o Expedie"nie que
se encontra sobre a mesa serâ despachado pela Presidência, iridependentemente de leitura.
Nestas condições, vou enc"erraf a preserite reunião, -designando pa!a a
sessão or.dinãria da próxima segunda-feira, a seguinte ~ "
- -

ORDEM DO DIA

Votação, em turno únicO, -do Projeto de Lei da Câritara n'i' -114, de 1981
-Complementar (n9 168/80- ..:...._Complementar, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e
dâ outras proVidências, tendo

(Dependendo da votação do Requerimento n" 47/82, do Senador José
Fragelli, de adfamerito da votação para reexame da Comissão de Fin'anças.)

2
Votação, em primeiro turno, do-Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senãdor Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciârio, na forma que eSpecifica, tendo
PARECERES, sob n'i's 811 a 814, de 1981, dãs Comissões:
- de Constituição e Justiça, peta -cOnstitucionalidade e juridícidade;
-de Legislação Social, favorãvel;
- de Saúde, favorável; e
-de Finanças. favorâvel, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Frag_elli.
3

Votação, em primeiro·· turno, do Projeto de Leí do Senado n'i' 329, de
1980, 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 também integre a remuneração, tendo
PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça,- pela constitucíOnalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorãvel; e
- de Finanças, favorãvel.
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trabalhista e tiverem decisõeS favoráveis a suas pretensões, só poderão ser disperisados:
I --se incursos- nas sanções previstas no art. 482; ou
II - a requerimento do próprio empregado."

4

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 n9s 815 e 816, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Jus.tiça, pela constituciónalidade, juridjcidade e, nC)
mérito, favorãvel, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorãvel ao substitutivo. d_a _Comissão de
Constituição e Justiça.

5
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 alimentos, tendo
PARECER, sob n9 l.l45, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalídade, juridicidaP.e,e, no
mérito, fav'Orãvel.
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Art. 211
Ã.rt:-"39

Esta lei entra em vigor na data de sua püblicação.
~eVOga~rli-se aS -disr9siçÕes em contr-ãdO.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
(Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de I• de maio de 1943)

. ...... -· . . .......... ... -... -.' ..... -..... ... ._,. ---;, ...... -.
- ... -.... -........ ........... ,. .. .... ...,...._.,,.,,.
--·-·.- ... _._._.. ·-· ·-· ....
-

~

~~-·-

~

7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de
1979, de autoria do Sçnador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
n9 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s l.l30 a l.l33, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Socl'âl;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
8

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 dã outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 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 I e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo _da_ v_otação do Requerimento n9 35/82, dO- Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil,)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -

Estâ encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 15 horas)
EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TEJI.MOS DO§ 2'
DO ART. 180 DO REGIMENTO INTERNO.
OFICIO
Do Sr. l'i'-Secretãrio da Câmara do_s Deputados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafos do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 44, DE 1982
(n' 1.802/79, na Casa de origem)
Acrescenta parágrafo ao art. 835 do Decreto-lei n9 5.452, de I 'i' de
maio de 1943 - Consolidatão das Leis do Trabalho.

·~

~,

-~~--

_

~

:_.

~

TITULO IX
Do Ministério Público do Trabalho
SEÇÃO X

08

6
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senad...Q. n~ z_s_s, d~
1980, de autoria do Senador Nelson Carneir_o. que acrescei_!fa_dispositiVosaLei n~' 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento d0f39 salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n9s l.l97 a l.l99, de 1981, das ComissÕes:
- de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e jurjdicidade;
- de Legislação Social, favorãvel; e
- de Finanças. favorável.

~

~

Decisão e sua Eficácia

Árf. _835. ~Q CU_!!!PfjJ!Iento d~_ ~Eordo ou d~ decisão far-se-á no prazo e
condiçõ~s ~tabelecidas.
••

~

-- --- - -

• • • • • • • • • • • • • • • _.-. "-!.•• - • -!o.' "; • ;

~- ~

~

•.• ._ •••••••••••••••••••••••••• - ••

• • • • • • • • • • • • • :!:._.,__.,_0::_4-0 ·-· • • • • •_ • • _• • • • • • • • • • • • • • • • ·-~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

( Ã ComiSsão de Legislação Sorial,}

Projeto encaminhado à Mesa.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 55, DE 1982
"Acrescenta dispositivos à Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de
1966, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Seniço."
O Congresso Nacional decreta;
_ .
Art. 111 __ Sãq_-ª_crescentado~ ao art.89, após seus Incisos I a III, da Lei
5.107, de 13 de seterilb_ro de--1966, os-seguinteS parágrafos 1~' e 2{i:-

nl'

"§ 1~' E~ qualquer das hipóteses de utilização da conta vincu-!ada, previstas neste artigo; o banCo depositário é obrigado a efetuar
o pagamento ao empregado habilitado dentro do prazo improrrogável de quarenta e oito (48) horas, contadas a partir da entrega do documento exigfvel para o saque (AM).
- -§ 2~- Q_ descumprimento do disposto no parágrafo anterior sujeitará o estabelecimento ba~ncário à pena pecuniária de valor igua) à
~ quantia__a ser sacada peio empregado e, na reincidência, ao descredenciamento como depositário do FGTS."

Art. 29 -E.Sia lei eiltrará em vigor_ na· data de sita publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
JustifiCciÇãO
Passadosjâ mais de quinze anos de experiência da Lei n9 5.107, de 13 de
setembiO de 1966, eis G_Ue o felerido diploma ainda apresenta imperfeições ou
omissões, redundando tais falhas, quase sempre, em Prejuízo dO trabalhador
participante do FGTS.
Esta questão dos saques nas contas vinculadas, permitidos através do
·art. 8'?, I a III, da Lei n'i' 5.107, por exemplo, apesar de a ordem de serviço
BNH-FGTS n9 02/78, de 21 de dezembro de 1978, ter procurado disciplinar
com certo rigor, impondo aos estabelecimentos bancários o dever de dar imediato cumprimento às obrigações que lhes cabem, o fato é que muitos particí.:
·-pa-ntes do FGTS, com direito a levantamento de importâncias em suas contas, continuam a ser desatendidos, menosprezados, desrespeitados.
Os bancos postergam ao mãximo possível o pagamento devido.
Impõe--se, por conseguinte, que a própria Lei n'i' 5.107, de 1966, onde estã9 cp_nsignadas ~-~- _n~gras b~si~as de ful?-s:i_onamento do FGTS, contemple a
obrigatoriedade de tais pagamentos se realizarem dentro de um prazo razoãvel (48 horas), sob pena de multa ou outras sanções, como aqui projetado.
Sala das Sessões, 2ld<;.abril de 1982.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N9 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
CRIA O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 835 do Decreto-lei n9 5,452, de 19 de maio de 194J; passa
a vigorar acrescido de um parãgrafo com a seguinte ~edaçãO:
·

---·À~~-~&;~ -Õ· ~-;r~~~~~ pÚ-de;â~iÍ~~~ ~ ~ ·c~·n~~~-~i~;;}~d~: ~;s· ~~~~i~-t~~

"Art. 835
Parágrafo único. Respeitado o disposto neste Capítulo, os
empregados que cons_tarem corno partes integnintes em processo

_conslições, conforme se dispuser em regulamento:
I - resciildldo o contrato de traba,lho, sej~ sem justa causa, provada,
esta pelo pagamento dos valores a que se refere o a.rt. 69 ou por declaração da

-
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empresa, ou ainda por decisão da Justiça do Trabalho, seja por justa causa
nos termos do art. 483 -da CLT, seja por cessação da atividade da empresa ou
pelo término do contrato de trabalho por prazo estipulado, ou ainda no caso
de aposentadoria concedida pela previdência social, a conta poderã ser livremente movimentada. (Redação dada pelo Dec.-lei n' 1.432, de 5-12-75).
I I - no caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, ou pela empresa, com_justa causa, a conta poderá ser utilizada, parcial ou totalmente,
com a assistência do Sindicato da categoria do empregado ou, na falta deste,
com a do representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social
(MTPS), nas seguintes situaçõ-es, devidamente comprovadas:
a) aplicação do capital em atividade comercial, industrial ou agropecuária, em que se haja estabelecido individualmente ou em sociedade;

Sábado 24
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b) aquisição de moradia própria e pagamento das respectivas prestações, nos termos do art. 10 desta lei; (Redação dada pela Lei 6.765, de 1812-79).
c) necessidade grave e premente pessoal ou familiar;
d) aquisição de equipamento destinado a atividade de natureza autôn-oma;
e) por motivo de casamento de empregado do sexo feminino.
III- durante a vigência do contrato de trabalho, a conta somente poderã ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas letras b e c do item II
deste artigo.
··············~········~··--~~~······-·········.·····-·············

....

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.)
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SUMÁRIO
I - ATA DA 45• SESSÃO, EM 26 DE ABRIL DE 1982
I. I - ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
Pareceres

1.2.1 -

Referentes à seguinte matéria:
- Projeto de Resolução n' 23/81.
1.2.2 -

Comunicação da Liderança do PM D B no Senado

Relação dos
Legislativa.
1.2.3 -

Vice~Líderes

do PMDB em exercício na presente SeSsão

Leitura de Projeto

Projeto de Lei do Senado n' 56, de 1982, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre exigência a ser- observada pelos estabelecimentos que comercializam carnes e outros_ produtos alimentícios perecíveis de origem animal.
1.2.4 -

Discursos do Expediente

SENADOR ALMIR PINTO- "Dia da Aviação de Caça",
SENADOR ITAMAR FRANCO- Encaminhando à Mesa, projeto
de lei que fixa as específicações dri cédula individual de votação a ser ado:tada no pleito eleitor_al de 1982.
SENADOR LEITE CHAVES, pela Liderança Malvinas.
SENADOR JORGE KALUME Brasileira.

Crise das Ilhas

Dia da Comunidade Luso-

SENADORA LAELIA DE ALCÂNTARA -Observações sobre a
assinatura de contrato de financiamento firmado pelo Governo brasileiro
no exterior. destinados a projetas da SUNAMAN e da ELETRONORTE, no Estado de Rondônia.
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Telex recebido da Associação Parai bana de Hospitais e do Presidente do Sindicato dos Médicos
de Campina Grande - PB, a respeito da precariedade da atuação do
INAM PS naquela cidade.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Visita realizada pelo VicePresidente da República ao Estado de Sergipe, como representante do
Presidente João Figueiredo, a fim de presidir a inauguraçã(?'de obras e mew
lhoramentos de sign"ificativa expressão econômica esocial naquele Estado~
- Leitura de projeto
1.2.5 - Projeto de Lei do Senado n'i' 57, de 1982, de autoria dos Srs.
Senadores Itamar Franco e Alberto Silva, que fixa as especificações da cédula individual de votação a ser adotada no pleito eleitoral de 1982.
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- Projeto de Lei da Câmara n9 114/81 -Complementar, de iniciativa do Senhor Presidente da República. alterando o Decreto-lei n'i' 406, de

31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais do direito tributário, e dá outras providências. Aprecia4.;ão sob restada por falta de quorum
para votação do Requerimen_to n'i' 47/82.
-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, ni forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n' 329/80, de autoria do Senador Cunha
Uma, que modifica disposítivo da Consolidação das Leis do Traba!ho
para fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais também integre a remuneraçãO. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 164/81, de au1oria do Senador Luiz
Viana, que declara o Merechal~.cto~Ar Eduardo Gomes~ patrono da Força
Armada Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n' 352/78, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe Sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei do Senado o9 255/80, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acresce-rita dispositivos à Lei nç 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 n9 362/79, de autoria do Senador Humberto Lucena, qüe altera dispositivo da LeLn"' 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n' 309/79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria cantábil, e d_á outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n~ 35/82.

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR TEOTON!O VILELA- Posição do Governo brasileiro
diante do estado de beligerância que se verifica entre a Inglaterra e a Argentina.
SENADOR NELSON CARNEIRO- De(esa da unificação dosalário míriim-o.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE -Consideraçõessobre o Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado- PDRI, em fase de implementação em municípíos do Estado do Amazonas.
SENADOR MAURO BENEV!DES- Necrológio do Dr, José Leite
Maranhão.
L5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Almir Pinto, pronunciado na Sessão de 24-4-82
3-

MESA DIRETORA

4 5 -

LIDERES E VJCE-LIDERES DE PARTIDOS
COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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ATA DA 45~ SESSÃO, EM 26 DE ABRIL DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDI!:NCIA DOS SRS. JORGE KALUME E ITAMAR FRANCO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE f'P.ESENTES OS SRS.
SENADORES:

Laélia de Alcântara_- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Aloysio
Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Al~ª"nQre_Cru;lª~_)osé
Sarncy - Alberto Silva - Bernardino Viana- Helvídio _Nun~s- A!_mir
Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agcnor Maria- Martíns FilhoHumberto Lucena- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotôn_io VilelaGilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy MagalhãesLuiz Viana- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Itamar ~ranco _-Henrique Saniillo - Gastão Müller - José FrageiH - Leite Chaves - Paulo
Brossard.

o SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimenta!, dedaro
aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus iniciaúJ.os nossos trabal~os.
O Sr. !9-Secretário procederá à leitura do Exp~dtente.
t lido o seguinte
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N'S 165 e 166, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n\} 23, -de 1981~ que ••acrescenta
parágrafo único ao art. -278 do Regimento lnterno".
PARECER N' 165, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Tancredo Neves
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre SenadOr It"amar Franco,
acrescenta um parágrafo li nico ao arl. 278 do Regirriento fnt~rno~ que diSpõe:·
"Ar!. 278. Quando os projetes de Lei receberem pareceres contrários, quanto
ao méiitO, d<!-ioaas as-COITlissões a que forem distribuídos, serão tidOs como
rejeitados e arquiVados definitívameitte, por áeSpachàda--Presidêncla, dando~
se conhecimento ao Plenário e à Câmara quando se trafar dC rnatêria em ·rev-isão".
O parágrafo úiLico que o Pi"ojeto pretende acrescentar reza: "o dispostoneste artigo só se aplica quandO os parecereS-houverenl sido pt-o1'eridos no
âmbito das Comissões competentes".
2. Na Justíficação, aduz o Autor: "É com freqUência que são susdtadas dúvidas em Plenário quanto à interpretação do art. 278 do Regimento Interno da Casa. Entendem alguns que o referido dispositivo deve ser aplicado
não só quando os pareceres são proferidos no âmbfto das CorriisSõeS competentes mas também quando prolatados oralmente em Plenário."
3. Foram observadas as regras dos§§ 19 e 29 do Regimento Interno. O
Projeto desmerece, ademais, quaisquer reparos sob os aspeCtos jurídicoconstitucional ou técnico-regíinenlal.
No mérito, trata-se de proposição de suma opor! unidade, pois diriine
dúvidas e controvérsias sobre se os pareceres proferidos em Plenário, quando
resultantes dos simples votos dos Relatores designados, podem ser levados
em conta para efeito do disposto no art. 278 do Reginiento l!lterno, que répete a norma no § 29 do art. 58 da ConStí!uição.
- 4. Ante o exposlo, opinamos pela aprovação do Projeto, por cOnstitucional, jurídico, regimental, de boa técnica legislativa e, -nO iTI6rito~ opÕrtuno
e conveniente.--Sala das Comissões, 24 de junho de 1981.- Aloysio Chaves, Presidente
- Tancredo Neves, Relator- Franco Montoro- Martins Filho- Hugo Ramos - Moacyr Dai/a - João Calmon - Amaral Furlan - Almir Pinto Raimundo Parente - Bernardino Viana - José Fragelli.

PARECER N• 166, DE 1982
Da Comissão Diretora
Relator: Senador Jorge Kalume
O Projeto de Resolução n9 23, de 1981, de autoria do nobre:_~enador ~ta~
mar Franco, acrescenta parágrafo único ao art. 278 do Regimento Interno,
com a finalidade de só autorizar a sua aplicação ..quando os pareceres houverem sido proferidos no âmbito das Comissões competentes".

O art. 278 _citado esta)?elece: "qt:tando os projeto_ª de lei receb~rem parecéies COOtfár~ioS~,_qu~rlt?:~o rTiérito, d~ tõ~·as 3.s ConU-~Sões ~qu·e foi-em distribuídos, serão tidos cofio fejeltad-os arQuivados definlftvamente, por despacho da Presidência, dando-se conhecimento ao Plenário e à Câmara quando
se tratãr- de ·maTêtla em revisão".
Esclarece o Autor, em sua justificação, que o_ d_isp9sitivo l~gal em epígra~
fe regulamenta o parágrafO -29 d_oart. -58 da_ Constituição. Teil~o "determinada propo-siçãO-Sido exaustiViiniú1te debatida no âmbito doS órgãos técníêos
COmpetentes e recebido opinião desfavorável da maioria dos respectivos
membros, desnecessária seria sua- submissão ao Plenário da Casa", uma vez
que este presumivelmente se comportaria da mesma forma". Esta presunção,
no entanto, no en1ei1der do Autor não pode estender-se à hipótese atípica de
_ser _o parecer proferido oralmente em Plenário.
_A douta Comissão ,de Cpnstituição_e Justiça opinou pela aprovação do
projeto .. por constitucional, jurídico, regimental, de boa técnica legislativa e,
oo mérito, oportuno e conveniente".
Realmente, há necessidade de serem revistas as disposições Constantes do
art. 278 do Regimento Interno não só pelas razões expostas pelo nobre autor
do projeto ora em exame, como também, à vista de polêmicas levantadas em
Plenário no referente à sua aplicação.
Estando, entretanto, em estudo, no âmbito da Comissão Diretora, ante~
projeto de resolução visando a uma reforma global do Regimento Interno,
nosso parecer é no sentido de propor o subrestamento do Projeto de Resow
lução n9 23, de 1981, a fim de que o estudo da niatéria nele tratada seja procedido juntamente com as demais alterações pretendidas naquele anteprojeto,
conforme nos faculta o disposto no art. 370, item 3 do Regimento Interno.
Sala da Comissão Diretora, 25 de março de .1982.- Jarbas Passarinho,
Presidente -J-orge Kalume_. Relator - Passos Pôrto - Cunha Lima - Jutalry Magalhães.

e

a

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, ofício que serã
lido pelo Sr. (9-Secretárío.

t

lido o seguinte:

OF. GL-PMDB n' 035/82
Brasília, 23 de abril de 1982
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, encaminho a V. Ex• e à Mesa do Senado, a seguinte relação dos Yíce-Líderes do PMDB. em exercício na Sessão Legislativa
- - ----de 1982:
Senador Ajjonso C amargo, SenadQr. t"yelásio_ Vieira, Senador_ Gastão
Afüller~ Senador He11r(que Sqntillo,_ Sen-ªçj9r .[p_$i_ _Fr_agelli, Senador Lázaro
Barbv=a. Senador Mauro Bene~'ides. Senador Mendes Canale, Senador Orestes Quércia, Senad_or Pedro Simon, Senador $pldanha Derzi.
Aproveito a oportunidade para apres_entar a V. Ex• os meus protestos de
apreço e admiração.
Cordiais Saudações,
Humberto Lucena, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte

PROJETODE LEI DO SENADO N' 56, DE 1982
Dispõe sobre exigência a ser observada pelos estabelecimentos
que comercializam carnes e outros produtos alimentícios perecíveis de
origem animal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I 9 Os estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios
transformados; de origem animal, especialmente carnes e seus derivados e
que os mantêm expostos ao público, são obrigados a também colocar à vista
do consumidor os indicadores da temperatura das respectivas vitrinas refrigeradas ou câmaras e balcões frigoríficOs.
Art. 2s.> O desatendimento à determinação da presente lei sujeita o fnfrator à multa variável entre 100 (Cem) e 500 (quinhentas) vezes o maior
valor-de-referência, aplicável pela autoridade de fiscalização sanitária cumpetente.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação

Volta e meia somos surpreendidos I]Or notícias dos jornais, dando conta
da intoxicação de pessoas por ingestão de produtos alimentícios estragados,
que deveriam ser conservados em tal ou qual temperatura, mas não o são em
virtude de mera desídia dos estabelecimentos que os comercializam (supermercados, mercearias, armazéns, etc.).
- -- Ainda há pouco, às vésperas do último Natal, ocorria caso maís trágieó
ainda, eis que teve vítimas fatais, do consumo de um certo tipo de ''patê'' inteiramente deteriorado que, conforme conclusões da perfcia técnica, não fóra
conservado como devido.
Tais acontecimentos bem que poderiam ser evitados, com a ajuda interessada do próprio público consumidor, se os estabelecimentos comerciais
mantivessem, como aqui determinado, à vista de todos os_ indicadores da temperatura dos compartimentos em que são guardados ou expostos _os mencionados alimentos.
Sala das Sessões, 26 de abril__ de 1982. - _Nelson CarnefrQ.
(Às Comissões de Constituição e Jiistir;a e de Ei:onoriiiCi-7
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O projeto lido será publicado e
remetido às comissões_ competentes.
O Senador Dirceu Cardoso encaminhou à Mesa requerimento de informação. Nos termos regimentais, a prOposição será despachada pela Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É indiscutivelmente edificante o culto que prestamos às Forças Armadas
do Brasil, pelos seus grandes feitos, assinalados de glórias o _que enriquecem
as páginas auriluzentes da história pátria.
Este comportamento reflete o re_speito e o maior apreço que nutrimos
pela Marinha, ExérCito e Aeronáutica, sentihelas avançadas da nossa soberania, haja vista o real destaque emprestado pela imprensa escríta, falada e televisada quando das comemorações levadas a efeito neste 22 de abril de 1982,
que assinalou os 482 anos da descoberta do :B_rasil, e que se constituiu, também, marco indelével do maior esforço de guerra realizado pela nossa Força
Aérea, há 37 anos passados, quando os audazes pilotos do glorioso l"' Grupo
Aéreo de Caça cumpriram, com inexcedível sucesso, as 44 missões que lhe foram confiadas, qual fossem a de evitar a todo custo que o inimigo- atravessasse em ordem o Rio Pó, tirando-lhe todas as condições de aglutinação, o que,
se acontecesse, seria mais um grande obstáculo a ser vencido pela tropa a!iada, ao norte do caudaloso rio.
Foi de tamanha relevância o desempenho dos bravos aviadores brasileiros nas investidas contra alvos inimigos, que valeu aos nossos intrépidos soldados do ar elogiosa citação, proposta pelo Comandante d_Q350° Regimento
de Caça ao General Comandante do XXII Comando Aéreo Tático, que foi
assim redigida:
I} "Proponho-vos seja o- f9 Grl.lpo de Caça Brasileiro citªdo
pelos relevantes feitos realizados no conflito_arma._d_o __cootra o inimigo. no dia 22 de abril de ]945.
2) Seus notórios serviços em batalha, no dia acima mencionado, são provados na presente proposta de citação, mas vos peço a
atenção para o espírito que o pessoal tem constantemente demonstrado.
3) Esse Grupo entrou no serviço de combate na época em que
a oposição anti-aérea_ aos caças-bombeiros estava-em seu auge. Suas
perdas têm sido constantes e pesadas e têm tido poucas substituições. Como seu número cada vez_ mais diminuía, cada piloto voava mais, expondo-se com rna_ior freqüência. Em- muitas ocasiões,
como Comandante do Regimento, eu retive esses pilotos, quando
eles queriam contin-uar a voar, porque eu acreditava que jã haviam
transposto o limite de suas possibilidades.
4) A perícia e a coragem demonstradas nada deixam a desejar.
Chamo-vos a atenção para a esplêndida exibição do seu excelente
trabalho cont~:a todas as formas de interdição e coordenação de alvos.
5) Em minha opinião, seus ataques na região de San Benedetto~ no dia 22 de abril de 1945, ajudaram a preparar o caminho para
a cabeça-de-ponte estabelecida pelos Aliados, no dia seguinte, na
mesma região. Cada ataque foi bem planejado e bem executado. A
fim de completar isso, o 19 Grupo de Caça Brasileiro, em seus feitos,
excedeu os de todos outro~. Grupos e sofreu sérias perdas.
6) A superioridade do pessoal de vôo e_de terra é igualmente
demonstrada no completo sucesso aéreo.
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7) Acredito estar refletindo o sentimento de todos os que conheceram o trabalho do }<?Grupo de Caça Brasileiro, ao recomendar que eles recebam a Citação de Unidade. Tal Citação é, nUo só
altamente meritória, mas tornar-se-ia carínhosa à lembrunçJ. dos
brasileiros, na COmemof~iÇãOdos esforços que foram d~s!!nvolvidos
neste Teatro.- a) Ariel W. Nielsen. Coronel de Aviação- Comandante."
Este histórico documento em que se exalta o denodo e valentia do aviador brasileiro, a sua competéncia _e desmedido i.tmor à liberdade, servirá de
estímulo aos bravos militares da Força Aérea Brasileira, que dia a dia uperfeiçoam os seus conhecimentos técnicos, diante da ~.:resceote evo!uçUo da
aviação moderna.
Perlustramos a era da aviação ajato, e, para orgulho de todos os bra:::.ilciros, dispomos de aviões supersónicos, os velocíssimos Mi rage, sediados na vi~
zinha cidade de Anápolis. Se não somos considerados uma potência de gnmde poder aéreo, é maís pelo fato de sermos um povo de índole pacifista e mesmo por não serem aconselháveis maiores gastos, já que mantemos regularmente aparelhadas as nossas Forças Armadas, por lhes caber a finalidade
precipua de garantir a segurança interna e exte"rna e assegurar a soberania da
Nação.
A participação CIO Brasil, como País livre e indeperidente, n<l Segunda
Grande Guerra Mundial, deixou patente a capacidade de açào e a versatilidade de que são capazes os nossos bravos soldados- e_m terra, no mar c no ar.
A verdade inconteste e_stá no desempenho dos pracinhas brasildrl)S que
escreveram com o seu generosn sangue páginas épicas de heroísmo, em terra e
nos céus da Itália.
Comq marcos imarcescíveis de SLta bravura, basta que se relembrem os
encarniçados combates travados nas colinas de Monte Castelo, Castc!nuovo
e· Livorno, quando triunfantes saíram as armas nacionais, na luta pela liberdade.
Nada mais gratifica~te para ~im, Sr. Presidente, do que rememorar,
nesta sessão do Senado Federal, aquele passado de glórias, ao mesmo tempo
em que pranteio a memória de quantos tombaram no campo de batalha na
defesa de um idc;:al que abjurava o nazi-fascismo opressor e totalitário.
As comemorações levadas a efeito na Base Aérea de Santa Cruz; no Rio
de Janeiro, a 22de abril de 1982, traduziram a homenagem do povo brasileiro
à sua Força Aérea, em que real destaque coube ao 1_9 Grupo Aéreo de Caça
do Brasil.
Integrado por 48 oficiais, o nosso Grupo de Caça escreveu nos céus da
Itália páginas indiscutfveis de heroísmo, no desempenho de missões de guerra, embora, desgraçadamente tenhamos a desdita de assinalar um total de 22
baixas: 5 atingidos pela artilharia anti-aêreã ínlmiga: 8 -viram os seus aparelhos derrubados, escapando à morte, utilizando-se de pára-quedas, caindo em
território inimigo e feitõs prisTõ-itCiros de guerra: 6 não tiveram condições físiC?s para cOntinuar na enca-rniçãda batalha e foram a(astados por prescrição
médi.ca; e 3 faleceram em acidentes de aviação causados pelo mau tempo.
O solo italiano do Cemitério Brasileiro de Pistóia guardou os restos mortais dos bravos ases, para posteriormente serem translaaã:dos para a cripta do
Monuinento aos Mortos_ da II Grande Guerra Mundial, na Avenida BeiraMar, no Rio de Janeiro, onde repousam os pracinhas que tombaram na luta
pela liberdade.
Ao reverenciar a ffiemóiia dos denodados brasileiros, rogo a Deus que
Ihe_s conceda a bem-aventurança de um eterno repouso na Grande Pátria Ccleste.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.' Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) Senador ltamar Franco.

Concedo a palavra ao nobre

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso-. Sem revisão
do orador.}- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Nosso propósito, hoje, é o de apresentar um projeto que fixa as especificações da cédula individual de votação, a ser adotada no pleito eleitoral de
1982.
.Sr. Presidente, vale antes recordar que através do Decreto-lei de fevereiro de 1945, do dia 18 precisamente, eram restabelecídas as eleições livres e diretas no Brasil.
Pelo Decreto-lei de maio de 1945, também era instituída a Justiça Eleitoral. Posteriormente, a Lei n9 2582, de 30-8-55, instituía a cédula única; e a 1ei
n9 4109, de 27-7-62~ institUi a cédula oficial de votação nas eleições.
Aqui, Sr. Presidente, vale a pena fazer um pequeno comentáfío sobre a
Lei n9 4109, de 27 de julho de 1962, que é a lei, como eu disse, que institui a
cédula oficial de votação nas eleições pelo sistema proporcional, e dá outras
providências.
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Eu destacaria, Sr. Presidente, o § 29 do art. 29:
"Art. 29 .. Em se tratando de eleições simultâneas para doiS-ou
mais postos, com a utilização de uma só cédu1a, deVe esta levar, impressa a cores, a lista de advertência, para que se assinale os nomes
dos dois SenadoreS e suplentes da sua escolha, do Governaodr e do
Vice-Governador, do Prefeito e do Vice-Prefeito, conforme o caso."
Sr. Presidente e Srs, Senadores, já em 1962, ao instituir a cédula oficial,
esta lei jã previa a utilização de cores na cédula. Portanto, não é uma inovação que vamos propor ao Congresso Nacional e, particularmente, ao Senado Federal, a instituição de cores na cêdula oficial. É claro que há outros estudos, inclusive uma outra análise, feita diferentemente do projeto que vamos
apresentar, em que a cédula poderia ser colorida, mas cêdula separada para
cada Partido.
Depois de alguns estudos o Senhor Alberto Silva e eu Sr. Presiâerite; chegamos à conclusão de apresentar este modelo que vamos encaminhar à Mesa,
através de V. ExP, em que tomamos como-atenção principal, sobretudo, este
instante que se estabelece no Pais a vinculação total de votos. É claro que se
amanhã essa vinculação for, por um projeto, ou pOr qualquer outra mõáificação, alterada, esta cédula terá que ser modificada. Mas, de qualquer forma,
nós entendemos que, ainda dentro do aspecto convencional que deve ser utilizado nas eleições de 1982- e daqui a pouco vou entrar, no final do meu pronunciamento, na análise do processo eletrônico que eu pretendo estabelecer
para as eleições de 1982- o processo convencional ê o que vai ser adotado

ainda em 1982.
Portanto, neste estudo, como eu disse, examinado pelo Senador Alberto
Silva e por mim, visamos a duas coisas: :i visualização do eleitor através de
cores; e dar sempre um sentido horizontal ao eleitor para facilitar a identificação dos seus candidatos. E tivemos o cuidado de desJacar o ~eguinte para o
eleitor: .. Você não poderá votar em candidatos de Partidos diferentes~ escolha, portanto, o seu Partido". No sentido vertical, colocamos a sigla dos Partidos, evidentemente nas cores estabelecidas.
Chegamos a imaginar, Sr. Presidente, que deveríamos colocar a_s cores
dos Partidos e das suas bandeiras, mas seria uma dificuldade muito grande,
porque há casos por exemplo como a do PMDB e do PT que têm uma cor
preponderante, o vermctho. Então, seria muito difícil colOcar o logotipo dos
Partidos nessa cédula oficial. Apenas colocamos, então, no sentido vertical o
nome dos Partidos com a diferenciação em cores. E aqui vale a seguinfe ressalva: é que essa colocação vertical das siglas dos Partidos, bem como ascores, deverão ser sorteadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ê claro que no
sorteio que fizemos, coube, na nossa cédula-modelo que vamos apresentar à
Mesa, o amarelo para o PP, o lilás ao PT, o azul para o PMDB; o vermelho
para o PDS e o verde para o PTB.
Mas, o importante, Sr. Presidente, é, neste instante, um Senador da República ocupar a tribuna para apresentar um modelo de cédula oficial, e é necessário que ele o faça, é necessáriO que essa contribuição, do Senador A!berto Silva e deste orador, seja examinada pelas comissões técnicas, porque o ato
de votar é da maior importânda. O eleitor tem que ser esclarecido, tem -que·
ser facilitado o trabalho do eleitor, porque ele, ao entrar naquela cabine, naquele momento, está escolhendo, e pode estar escolhendo o destino político
da Nação, o regime que ele pretende, o partido que ele vai querer, dentro do
processo "democrático vigente, para que venha governar e comandar os destinos de mais de 120 milhões de brasileiros.
Sr. Presidente, poderia parecer a alguns, ou talvez até a alguns dos Srs.
Senadores, que seria desneceSsário que um Senad_or da República ocupasse a
tribuna para mostrar a importância da cédula única. Mas o fato é por demais
sério e assume proporções importantes, como eu disse, face à vinculação de
votos, porque, se nós não esclarecermos e não facilitarmos.o eleitOr, com essa
vinculação que se estabeleceu agora, pela primeira vez, no meu entendimento
até de modo antidemocrático, dificilmente o eleitor não terá confusão mental
na hora de escolha.
Portanto, Sr. Presidente, ê um modclo simples, que se baseia na visua!izaçào das cores, baseia-Se-no sentido da horizontalidacte, que é o sentidQ___normal da nossa escrita, da nossa leitura. É c;:laro que, na cêd)..lla, o _nome _Ç_Q_g_q_vernador já estará imprêss!J. bastará o eleitor assjnalar no quadrinho; no caso
do Senador, també_m os nomes já estarão ímpre.~~os, o ·mesmo ocorrendo para
o caso do prefeito ou prefeitos, porque há sublegendas; para deputado federa!
e estadual, caberá ao eleitor escrever o nome ou colocar o número do me:.mo;
no caso de vereador, escrever o nome ou colocar o número.
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É este, Sr. Presidente, o modelo que quero encaminhar a V. Ex'-, através
do seguinte projetb de lei_:
·

PROJETO D(LEI DO SENADO N' , DE !982
Fixa as- especifi~ações da cédula indh•idual de I'Otação a ser
adorada I(O pleito eleitoral de !982.
O Con'gresso Nacional decreta:
Art. i"' A cédula individual de votação a ser adotada no pleito
eleitoral que :;e realizará em 15 de novembro de 1982 obedecerá às
especilicações con~tuntes do croquis anex-o.
Art. 29- Os nO-mes dos candidatos de cada partido aos cargos
majoritúrios serão impressos horizontalmente ao longo da cédula e,
a seguir, haveràQ espaços próprfoS pa-ra o eleítor inserir o nome ou
número dos candidatos aos cargos a serem providos pelo sistema
proporcional.
I"' Nos e.'ipaços destinados a votação para os cargos
majoritários, haverá um quadrilátero ao lado do nome de cada
candidato para indicação da_ es_cQlh~ do eleitor. Os quadriláteros
ser:1o, em qualquer hipótese, em número idêntico ao de candidatos
apresentados por cada partido.
§ 2~> O t.!spaço destinado a votação nos candidatos de cada
partido terú cokuw..;Uo uniforme, atribuin<io-se a cada agremiação
partidúria uma das seguintes cores: amarelo, verde, azul, vermelho,
lilús.
Art. J<~ Será inscrita a sigla de cada partido, ao longo do
espaço destinado a votação, na margem lateral esquerda da cédula.
Art. 4~> O Tribunal Superior Eleitoral, até 90 (noventa) dias
antes du clddio, promoverá o sorteio da ordem nominal dos
pnrtidos na cédula bem como da cor a ser atribuída a cada um.
Art. 5"' A cédula eleitoral será encimada com a seguinte
advcrtênda:
··ATENÇÃO! Você não poderá votar em candidato de
Partidos diferentes. Escolha, portanto o seu Partido.''
Art. 6•.> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 S~to revogadas as disposições em contrário.

*

JusJ(/icação
As sucessivas alterações introduzidas no ordenamento eleitoral
ao longo dos últimos tempos tiveram por conseqüência imediata
trunsformar o simples ato d_e votar em delicada e complexa
operaç~o. Verificou-se num só turno a escolha de candidatos para
todos os níveis.
Instituiu-se a chumada"vinculaçi:io totaP', novidade capaz de
acnrrctar um grande número de votos nulos se não vier a ser
devidamente explicada quanto ao seu conteúdo c conseqüência.
Tem o presente projeto de lei por objetivo fundamental
assegurar representatividade e autenticidade ao resultado que
.advirá em novembro quando da abertura das urnus. Este fim -só
poderá ser atingido se, dentre outras medidas asseguradoras da
lisura do pleito. for adotado um modelo de-cédula eleitoral que
praticamente impossibilite ao eleitor infringir alguma das inúmeras
limitações contidas no quadro legal vigente.
Entendemos que. alinhando os nomes de todos os candidatos
de um mesmo partido horizontalmente ao longo da cédula e
rccobrindo~os de um_;.! color:.1çào unifor-rii.e,--o que os distinguirá
nitidamente dos candidatos de outras legendas, cstar-se-á
contribuindo sub:...tancíalmente para evitar tanto o voto nulo como
ó simples engano do eleitor.
A proposição em pauta contém cm anCxO um modelo de cédula
onde vem especificadas todas as características pertinentes, e poderá
no nosso entendimCrüO, sCi'vir ao- ·"grande deb:.ne para o
aperfeiçoúmentó do processo eleitorul em votação.
É opnrtuno que o Congresso Nacional se dedique o.o estudo da
questão. visto as implicações que pode ter para o futuro político da
Nação.
Sala das Sessões, 26 de-abril de 1982. - Itamar Franco Alberto Silm.
O Sr. Jlumht'rto Lucena -

Permite V.

Ex~

um aparte

O SR. ITAMAR F~ANCO- Pois não. Ou~o, com muito prazer, o
ap<trk- de V. Ex~. nnhre St:nador Humberto lucen~.
O. Sr. Jfwnhcrw Lucena- Congr~tulo-me com V. Ex~ pela sua notâvel
o..:ontribuil.;ào, t[UC é também do Sen.ador Alberto Silva, para simplificar o

AbrU de 1982

DlÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secào 11)

processo eleitoral brasil~iro, sobretudo depois da instituição da chamada
vinculação total de votos, que representa uma total inovação comPleta d_o
sistema brasitciro e que poderú nos levar a milhares- se não milhões- de
votos nulos nas próximas eleições de 15 de novembro. Acredito que não só
cada um dos Srs. Senadores como as comissões técnicas, de modo geral, que
tiverem que opinur sobrC a p-roposição- de V. Ex•, hão de se debruçar com
interesse numa reflexão_ profunda cm torno do assunto para que possamos
chegar a bom termo, aprovando a sugestão de V. Ex', que naturalmente
deverá ser aperfeiçoada através de emendas dos Srs. parlamentares.
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Humberto Lucena, muito
obrigado a V. Ex~ É exatamente essa reflexão que queremos para o projeto,
que é uma colaboração que estamos trazendo ao Senado Federal.
E claro que pode não ser um estUdo perfeito, mas sobretudo é um estuáo
que tem a sua racionalidade, como eu já diSse, baseado não só no -sistema de
cores, mas sobretu_dQ no sentido_ de dar ao eleitor a oportunidade de não se
confundir, porque ele_ terú uma confusão mental, como eu já disse, atr-avês
dessa malfadada vinculação estabelecida na nossa lei eleítoial.

O Sf. Alexandre Costa -

Permite-me V. EX:' um apafte

preocupação justa procurar uma maneüa de o eleitor votar certo no
candidato de sua preferência. Agora mesmo, em conversa com o Senador
Fragelli, apenas teríamos uma sugestão para dar a V. Ex': que fosse trocado o
roxo pelo preto, por ser uma cor mais comum. Muito obrigado.

Agradeço a· intervenção de

V~

Ex•,

Seuador Alexandre Costa. V. Ex' toca num ponto que é fundamental, que é o
estudo das cores, V. Ex~ é um engenheiro, um estudioso da Ótica e sabe rriuito
bem que esse estudo é um processo difícil de ser determinado. E claro que nós
utilizamos o lilás ou o violeta, ao invês da cor preta, mas de qualquer forma
acolho a sugestão de V. Ex' Qu<.ü1to-ao-pro01ema das cofCS~á inclusive um
estudo do próprio SERPRO que fala numa cédula colorida. As contribuições
de V. Ex' e do S_enador José Fragelli já são impOrtantes nessa aná!ise.
O Sr~ Gastão fl.fi"iller -

Permite V. Ex' um aparte

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex•, Senador Gastão MUl!er.
O Sr. Gastão Müllá- Quero, príri1ciro; Congiatular-me com V. Ex'. e
com o Senador Alberto Silva rela idéia que gerou este modelo de cédula. Eu
tenho uma curiosidade: V. Ex• consultou, não como órgão subserviente, mas
como de assessoria, o Tribunal Superior Eleitoral

OSR. ITAMAR FRANCO- Não, Senador Gastão Milller, eu tomei

Q

cuidado, evidentemente, de verificar a legislação brasileira nesse sentido,
desde a instituição da cédula única. E tive oportunidade de lembrar aqui que

a própria Lei no 4.109, de 27 de julho de 1962,- veja V. Ex• a data, de 1962
-já falava na utilização das cores na cédula, sobretudo na cédula oficial, que
nós nunca adotamos. O próprio SER PRO, cu sei que tem um estudo, bem
diferente do nosso, porque o SERPRO caminha não só no estudo do
processamento eletrônico a que vou me referir daqui a pouco,
rapidamente, - mas sobrdudo de cêdulas separadas.
A grande dific_uld:.tde que nós tivemos foi colocar isso numa-cédula só,
porquc_se nós deixússemos, no interior, que essa cédula fosse separada deste
ou daquele partido, correríamos o risco - não estamos dizendo que
acont.::ceria- de determinado rartido não ter sua céduiã entregúe na hora da
votação. A dificuldade foi exatamente est:i; estabelecer Uln:l só cédula, no
sentido de fixar no eleitor a cor do partido dele. E aí é -QUe Vai entrar o
Tribunal Superior Eleitoral. Caberá a ele não só o sorteio das cores, mas o
sorteio na colocação do rartido no sentido vertical. Portanto, a prevalência
do Tribunal Superior Eleitoral será tranqUila, e isso visa ex<iÚ1mente a
facilitar o trabalho também do Tribunal Regional EleitOfal; sobretud_o do
Tribunal Superior Eleitoral.

O Sr. Gastão Miiller- Muito obrigado a V. Ex~ que jâ adiantou o Qu_e
eu -iria perguntar; essa posição dos rartidos seria em função de um sorteio do
Tribunal Eleitoral

O SR. ITAMAR FRANCO- Evidente, porque sempre parece que um
partido c:->taria ou com uma determinada cor, ou encimando a célula oficial,
ou o último. e seria beildiciado;

O Sr. Gastão Afií11er -
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O SR. ITAMAR FRANCO- Analfabt::to. Senador Leite Chaves, creio
que não pode ser dcitor ...

O Sr. Lâte Chares -

Sim. Eu digo o pequeno letrado.

O SR. ITAI'vtAR FRANCO- Quanto ao pequeno letrado não haveria
pr-ohh::ma porque Cle teria fixação através das cores. V, Ex~ lembra o
problema do daltõnko, Nós tamb6m liCUnloS -prcocurados com ele. Se ele é
letrado. pelo menos vai ler a sigla do partido dele. Então, não haverá o
perigo, porque, no sentido vl.!rtical,_como disse a V. Ex~. ele pode confundir o
verde, no seu defeito ótico, Mas, sabendo ler, ele vai ver que está escrito aqui,
no caso do verde, PTB.

O Sr. Alexandre Costa- Uma cor bonita, a -verde.

O SR. ITAMAR FRANCO preocupado. porque não sei se V.
O Sr. Alexandre Costa -

Ex~'

Senador Alexandre Costa, fiquei
gostou do PTB ou da cor verde ...

Do verde_.

O SR. ITAMAR FRANCO-ta cor, niio é o partido.
Mas, veja, Senador Leite Chaves, que não há esse problema ...

O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer.
O Sr. Alexandre_Costa --E para louvar o trabalho de V. Ex• f: uma

O SR. ITAMAR FRANCO -
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O último seda beneficiado.

O SR. ITAMAR FRANCO- Vtli caber, claro, por sorteio.

O Sr. Leite Clzw·es- Senador, eu queria saber se a sua cédula resolve o
problema do daltónico e, sobretudo, do daltônico analfabeto.

O Sr. Leite- Chm·e.<o --Congratulo-me com V. Ex• porque achei um
trabalho bem inteligente.

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado.
Sr. Presidente, arenas_ rara encerrar, quero comentar, ainda que
ligeiramente, a Mensagem n<? 145, do Senhor Presidente da República, que
serú lida hoje no Congresso NacionaL
Primeiro, estranho que essa mensagem tenha vindo com prazo
_d_<.:terminado, tratando de_um assunto_ muito sério.
Esta mensagem dispõe sobre a utilização do processamento eletrônico de
dados nos serviços eleitoraise dá_out_ras providêncías.
É daro que, de pronto, vamos dizer que nós não somos contra o
processa_mento eletrônico nas_ ~leiçõ~s. Acho que o País caminhará
necessariamente para isso; mas não, Sr. Presidente, faliando sete meses para o
processo eleitoral. Acho muito difídl que tenhamos condição de implantar,
ajnda nas eleições de 1982, o processo eietrônico, não só pefa dificuldade que
terú o próprio Tribunal Superior Eleitoral, como os Tribunais Regionais
Eleitorais. Primeiro, porque não têm o equipamento: terão que comprá-lo e
treinar o pessoal. Realmente, Sr. Presidente, nesse ponto a lei, apesar do
projeto, no nosso entendimento, ainda ser um projeto_ vago, estabelece uma
coisa importante. no seu parágrafo J<?:
"A autorizlição do Tribunal Superior Eleitoral será solicitada
pelo Tribunal Regional Eleitoral interessado, que, previamente,
ouvirá os Purtidos Políticos."

É elmo que na hora em que o Partido Político for chamado a opinar- c
terá que ser l:hamado a opinar necessariamente_- teremos, Inclusive, de dar
uma melhor redaçào aqui, se bem que está bem claro que se tem que ouvir os
Partidos Políticos, eles- irão enCOntrar alguffiris âifíCUldadeS que; no meu
entendimento, seriam -Cx:at<.1mente relacioriadas rapidamente, Sr. Presidente.
Nós podl.!ríamos ter os computadores parn o cadastro de eleitores, Seria
possível ainda cm alguns Estados se estabelecer o computador para o
cudastramento de eleitores. Podt!ríamos, depois, ter o computador sendo
aplicado no processo de apuração cie votos: na- contagem nominal. Mas,
a.ch.:.u110S lnuito difícil, jú, estubelece_r·se a chamada máquina de votar, que
scrú umu cédula olkial, um cartão perfurado e (j_ue é próprio para o
processa~_ncnto .:k:trônico. Acho isso aí, Sr. Presidente, difícil e sobretudo np
interior do Bri.lsil, particularmente no interior de Minas Gerais, o- meu
Estado, cm que o eleitor~jú confuso com o sistema de--vinculação, iria usar o
cartão perfurúvel. Evidentementl.!, essa lei vai durar 40 dias no Congresso
Nacional, mais ;.dgUns-dias para ser implantad<.t, às vésperas das eleições, e
nós teríumos uma _confusão terrível no proccssamcn_to eleitoral brasileiro,
com a própria leitura. a ótica da céduli.1 oficial única, em papel típo loteria
esportiva.
AcreditO, Sr. Prt:-sidentl.!, e o próprio projeto de lei do Governo fala
nisso, que poderíamos ter algumas experiências, em alguns Estados, em
algumas cu pita is. cm algumas juntas eleitorais: mas, no seu t_odo, acho que o
sistema_ cünvencional_ é o que id prendecer para as eleições de 1982, não só
porque niio tl.!mos os cquip;.lmentos, a própria justiça nUo est:lrâ ;.tparethada a
ter esse equip;.1mento, hem como os próprios Partidos Políticos reagirão. Não
tendo. t:.tlveL. especialistas, irüo contratar especialistas e poderão ter até
militantes acostum:.~dos ao processamento detrônico; eles temerão utilizar, às
véspc.·as <.lu eleição, esse rroçcsso.
f: duro que no futuro, teremos os mini ou microcomputadores para
registro inclusive dos votos c.ontudos nominalmente.

Vejo aqui o Senador Alberto Silva; tiVe oportuftíâade-ae Ver que_ este
trabalho foi elaborado com a ~uu inteligência e com-seu imenso propósito de
tent:.u, cada vez mais, fadlitar também ao eleitor brasileirQ_.__o qual irá se
deparar em 1982 _com uma eleição difícil com essa vinculação de votos_.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer, ao apresentar este projeto
elaboradú pelo Senador Alberto Silva e por mim. e comentar ligeiramente o
sistema de processamento cletrônico que se quer adot<tr aqui no Brasil.

O Sr. Agenor Maria -
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Permite V. Ex" um aparte

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer.

O Sr. Agiiwr Maria- S_ena_dor Itamar Franco, a elaboração desse quadro, no qual o eleitor irã tomar Conhecimento e com esse conhecimento ter
melhores condições de votar, é oportuna e muito importante para eleições
de 1982. Mas o GovernO acabou com o voto de legenda. Esses partidos são
embriões de partidos. Eú acredito que até novembro, em alguns desses partidos os candidatos não serão nem conhecidos no Br::llit..M:uitos eleitQr.§_@_o
terão condições de votar no partido, porque não conhecem os candidatos daquele partido. No caso, esse voto seria nulo, porque o voto de legenda desaparece. Eu perguntaria a V. Ex• se diante do caso, não seria importante o Governo reconhecer que a vinculação total de votos deixa o eleitor bra.s.ileiro em
uma situação muito difícil. Se os partidos ainda são embriões, o eleitor não
pode dar o voto de legenda, e o voto vinculado obriga a pessoa a votar mais
no partido do que no candidato, eu perguntaria a V. Ex•, que é um estudioso
do assunto: como_ fica realmente a situação do eleitor, despreparado, desavisado, a maioria deles sem élan para as eleições de 1982, em função justamente
da falta de um amor major- Pelo partidos que ainda não existem? Esta é a minha indagação.

as

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Agenor Maria, esta foi iúiossa
preocupação. Como" V. Ex• sabe - sabemos todos~, pelo menos ·até- agora,
não há regras estáveis. Não quer dizer que não se possa alte~ar-ã legis!açã<?,
no seu sentido. Mas exatamente o modelo que estamos apresentando busca
não cOnfundir o espírito do eleitor, nãO lhe dar uma perturbação mental, no
instante- eni- que ele entra na cabina e tem que se deparar exatamente com a
vinculação de voto. Ele poderia, se não tivesse uina cédula mais ou menos
nesse sentido, votar no candidato a Governador e: querer votar num candidato a deputado federal a que ele jã está a:costufuado. Ele vai deparar com algumas peculiaridades importantes, em 1982; é o voto vinculado, a volta da
eleição para Governador e pela primeira vez, enfão;essa.-vinculação. Ele não
vai poder votar num candidato a Senador de um partido e num candidato a
Vereador do outro partido. Exatamente, então, ele terá, através dessa cédula,
um sentimento de que ele estarã errando se fizer isso.
V. Ex• diz muito bem: nós estamos a poucos meses das eleições. E este
tem sido o nosso mal, Senador Agenor Maria; é que o P::iís não tem regras estãveiS. ~ claro que na dinâmica da vida, na dinâmica do processo eleitoral poderia o Brasíl ter sua modificação nã legislação e1eitoral, mas não a sete meses
das eleições. V. Ex• se recorda que, em 1980, a poucos m-eSes das eleições,
contra inclusive o mandado de segurança por nós impetrado, pelo Senador
Mendes Canale e eu, resolveu-se prorrogar os mandatos_de prefeitos e__vereadores. Mas o problema é exatamente a dúvida que persistiu iiO espfrito de V.
Ex• é que a cédula visa a coibir ou visa a- rli.elhorar o espír1fõ--do eleitor.

O SR. GASTÃO MULLER -Senador Itamar Franco, o assunto que
me traz novamente a aparteá-lo é o seguinte: a apuração eletrônicã. Eu aêho
que, na vida, a natureza nos dá o exemplo de não dar pulos; então, nós temos
que ir por etapas, queimando etapas. E há no CódigOOEie-ifOrãTBfaSi!eii'O,
uma etapa que não foi queimada: é a apuração da eleição, pela própria Junta
receptora. Uma das grandes e graves fraudes que têm acontecido neste País
- eu fui vítima dela em 1965 -é a apuração, o célebre mapismo. Seria fi uito mais difícil exercer-se a fraude do mapismo, se a apuração fOsse imediatamente após a votação, porque quem pode receber, pode contar. Se houvesse
uma pressão, alguma fraude nessa apuração, seria muito menor, mas muito
menor que a fraude estabelecida pela máfia que há em todas as cidades nas
apurações de votos que decidem a sorte de muitos políticos neste País. Já decidiu de muitos, levando-os ao ostracismo definitivo nessa apuri:lção, cóni os
seus mapismos. De modo que a primeira etapa seríã estabelecer-se a apur-ação
imediatamente ap6s a votação. É muho simples. Apuram-se os votos com a
partiCipaÇão de fiscais dos partidos, com a participação do eleitor da seção
que estaria ali vendo a apuração do seu voto e os votos em dúvida seriam postos num envelope, lacrados e enviados à Junta apuradora da Zona, para que
fossem apurados. Mas acabar-se-ia com esse mapismo, que é uma· das grandes instifuições da_ corrupção na luta pela eleição neste País.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• tem razão. E esse é um antigo deseje que poderia, inclusive, ser estabelecido, como V. Ex• lembra muito bem-e
está no próprio Código. Ai sim~·-senador Gastão MUller ê que poderíamos,

então, tentar pr-o-ssegUír e ãplicar um mini ou microcomputador na contagem
nominal dos votos. EstaJ?elecida a contag~!fl-, como V. Ex" disse, na própria
Junta eleitoral, então, ao se enviar o resultado, esse resultado seria utilizado
num mini ou microcomputador. Mas, evidentemente, tendo a contagem jâ
nominal dos votos feita. Esse, então, era um aspecto que o Governo poderia
considerar, aí sím, para 1982,já não digo em todos os Estados, mas todos os
tribunais regionais eleitorais, já poderiam tcilvez-eStabCiecer o microcomputador.

O Sr. Gastão Miiller- Aliás, V. Ex• sabe tanto quanto eu, todos sabem
que, na Europa, a apuração é feita _assim. Na Itália ~az-s~ a votação, guarda_:
se tudo aquilo que foi feito na votação e, no outro dta, aJunta apuradora va1
ao local da votação e ali apura os votos. De modo que é por isso que se vê,
sensacionalmente, nos países mais ciVilizados, mais educados, a apuraç~o ráp-ida, como vimos Ultimamente na França entre François Miterran~ e _Gi~
card d''Estaing. Não há segredo nenhum, simplesmente que a apuraçao e felta pela füiHã, que- recebe os _votos e ela mesma os conta.
O SR. ITAMAR FRANCO- Exotamente. A único dificuldade que nós
sentimos. pelo menos ao examinar este_ p~oje~o! que não deveria ter vindo
--c-om esse prazo- este projeto de lei v:.li poder até passar pelo_decurso d;
prazo, o-que é um ab:-:.unJo, mais um absurdo- ~eh? que a dlflculd~d_: e
<linda a uliliz:.tção do cart~o perfurado, acho que nos nao teremos cond1çoes
human~I:<.~ e nem de equipumentos, para aplicá-lo já em 1982.

O Sr. Alherto Silm -

Permite V. Ex• um aparte

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer.

-O Sr. A-lhl~ftÕ Sih·a ..:.__ Nobre Senador, e_u queria, em primeiro lugar,
agrudecer a V. Ex~ as palavras elogiosas a mim dirigidas com relação a este
p;ojeto: mas quero, antes de tudo,_cumprimentá-lo pelo êxito que teve em
tornar re~Iiidade :.1quela nossa discussão a respeito da necessidade de uma
primeira aproximação em relação a uma céduLa, para que se possa votar com
e.ssa lei di.L vinculação de votos, e ter tornado, vamos dizer, ter tomado logo
uma feição nacional, com a divulg.açüo pda televisão e pelos jornais, posso
assegurar :.1 V. ex• que a aceituçào, através de telefonemas que recebi e de
vúria:-. pessoas com quem tenho conversado, foi muito grande. Este quadro
que V. Ex~ acabou mandando desenhar e.que, na verdade, está perfeitamente
de acordo ..:om o que nós conversamos, permitirá o eleitor não ter dúvidas
com relação ü vin..:ulaçào_ e naturalmente, a essa altura, eu acho que o maior
inimigo dessus eleições é nào_se sabcr_como se vai votar. V. Ex" deu um passo
agiga;tado no sentido d~ p~rmitír, p~lo menoS, q~e o eleitor, que é quem vai
dt.:cidir afinal de c.ontas essa aleiçilo, pos:-.a ao menos saber votar. O que é pior
é essa dúvida que v,Ji persistindo: trabalha ..:ontra nós _da Opo~ição, porque se
na ú!tim;;1 hora for dt.::cidido como o eleitor vai votar, entilo a eleição vai ser
muito perturbada. Esse lJUadro, muito bem elaborado por V. Ex•. define com
clareza ab~oluta, não h:.í como err;u nessa eleição. O eleitor entra na cabina
- não precisa de du_as,_ nem de três cabinas, uma cabina só basta - e essa
cédula que V. Ex~ acaboU -de desenhar permitifá -ao eleitor votar s-em
nenhuma dificuldade. Ele sabe qual é a cor do partido da sua escolhu e numa
linha horitontal de dccid.: t.:omo votar. Parabéns a V. Ex" Oxalá o Congresso
Nacionul aceite c -ali na I de contas vote :.dguma coisa para que se tenha com
que votar no dia das ekiçõe_s, :.H.:::.thando com a indecisão que aí está.
O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Alberto Silvo, o idéia é
fruto de um trabalho conjunto, d;.1 colaboração, da inteligênda de V. Ex.', e
partindo de nnúlises e de estudos existentes chegamos a esse tipo simples de
cédula. E, claro, com us observações do nobre Senador Leite Chaves de que o
analfabeto não vota, porque, lamentavelmente, ainda não se permite o voto
do analfabeto. E claro que se lhe fosse permitido o voto, teríamos que
examinar outro tipl) dt.:: ,;·édula.
De qualquer forma. Sr. Presidente e Srs. Senadores, aqui está a nossa
colabora~..;Uu. Uma c~mtribui_çào se111_ qualquer s~n_tido senão aquele de
fat.:ilitar :.10 eleitor, p~.~rquC_ é através do voto desse eleitor que, creio eu, vamos

poder l-nu dar o sentido polítíco no nosso -ª_rasiJ. A._ democracia se renova
através de eleiçõ-es, a democracia se faz preseiltc qua-ndo somos chumadc;>s a
cscolhcr dirctamente. no meu entendimento, os_ nossos governantes, e se
vamos chamar o eleitor às urnas, nós devemos melhor dizer a ele como ele
deve, como ele precisa votar.
[\.·!ui to obrigado, _$r. Presidente. (Afui{(J h~>m.')
O SR. I'RESIDENTE (Jorge Kalumc) --Concedo a palavra ao nobre
da-- Ll&run\=-a--do P-M DB.
v. Ex~ dispOrildt!-\;íiiTe-tllinulOS.--·-- ------------

Scn~:dor lefhõ-Ghuvt!"',--f>t-)r--Ude-g~'l~ào-
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O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Corria púte inicial das comemorações do Dia da COmunidade LusoBrasileira, o Governo português, -através da sua Embaixada, inaugurou em
Brasília, no Salão Negro do Congresso, a Exposição Histórico-Documental
Luso-Brasileira, que retrata a história de Portugal no Brasil'; '"organizada
pelo Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa com documentos dos séculos
XVI a XIX referentes ao Brasil".
A visita a essa exposição leva-nos a refletir sobre a grandeza de Portugal
que, sem as condições tecnológicas dos dias atuais, adentrou-se no mar,_
descobrindo terras _e plantando civilização. f: admirável a obra portuguesa,
principalmente nesta parte da América -do Sul. Sente-se, nessa ação, a
energia, a libra, a inteligência e a cultura de um povo, somadas ao seu
desempenho cívico-militar, como fatof preponderante para manter intactas
as terras descobertas ou conquistadas. Num rápido retrospecto e para melhor
elucidar o objetivo- deste meu pronunciamento, torna-se necessário buscar o
vértice da história, inicialmente com o Almirante Pedro Álvarez Cabral, que
fincou a cruz do Cristo em Porto Seguro, seguido de Ton:té de Souza, Mern de
Sá, Martin Afonso de Souza, João Ramalho e tantos outros que
disciplinadamente souberam continuar a política ditada pelo seu país e
corresponder à confiança de seu Rei neSta Terra -da Santa -CYtiz.
Mas Portugal não ficou apenas na orla marítima. Dilatou, com seu
heroísmo, as suas fronteiras, levando as caravelas em busca de mais terras,
alcançando o "'mar dulce" e. se_uJ; __arruentes da Amazônia, fazendo-a brasfiica,
com Pedro Teixeira e Castello Branco,
Entretanto, nestas comemorações do dia da Comunidade LusoBrasileira, se estamos exaltando a raça irmã, desejamos relembrar a figura de
um de seus insignes membros, o Marquês de Pombal (Sebastião José de
Carvalho Mello) de quem neste ano se completa o bicentenário de
falecimento, ocorrido em 1782. E é sobre esta figura ímpar de estadista e de
adminiStrador invulgar que tecerei considerações como nosso
reconhecimento- a Portugal, através desse seu filho, pelo que realizou em
favor do Brasil, e em especial da Amazônia.
Quem foi o Marquês de Pombal, tão incompreendido na sua época Jã é
hora de evidenciar-se a majescõsa o_bra social, administrativa, econômica e
política, que realizou também em favor de nossa pátria. Por isso _teinos
obrigação moral de reverenciá-lo, principalmente nós~ da Amazônia, onde a
sua ação fOi- das maís benfazejas. Pombal, pelo que empreendeu e fez,
mereceu e merece o- título de estadista no sentido _pleno da palavra,
perfeitamente aj:iOülda em sua ação em prol de Portugal e do além-mar. Em
seu país, com a fifmeZa característica de sua personalídade, merece ser
relembrada a pujança da sua obra. Reorganizou a instrução pública;
reformou a Universidade _de Coimbra; reorganbwu--o exército, sob a
orientação do Cond_e_de Lippe; tomou medidas em favor da agricultura, da
indústria e do comércio, o que contribuiu para '"levantar Portugal do
marasmo em que jazia": criou companhias: as do Grão-Pará, Maranhão e
Paraíba e a dos Vinhos do Alto-Douro; instituiu -escolas de comércio; fundou
a Imprensa Régia, o Colégio dos Nobres, e o Erãrlo. E, numa prova de
gratidão, fez erigir eril Lisboa a famosa estátua eqí.Ifstre- de D. José.
A nossa continental Amazônia muilo lhe deve, pois as obras por ele ali
realizadas atravessaram os anos e lá se encontram, muitas delas até os nossos
dias, afora aquelas perenizadas pelo seu inconfundível valor estrutural. O
Marquês de Pombal preocupou-se com a grande área e tomou a· iniciativa de
povoá-la e integrá-la ao continente e adotou medidas para a sua defesa
territorial. Em 1748, criou .. as Capita-nias de Mato Grosso e Cuiabá,
desmembradas da de São Paulo, com a---implantação da sua sede em Vila Bela,
à margem do Guapo ré; e a do Rio Negro, em_ I 755": Construiu fortes como o
do Príncipe da Beira, em terras matogrossenses, Tabatinga, no Amazonas,
Óbidos, na parte mais estreita do rio Amazonas, o de Macapá, no Território
do Amapá e outros mais nas áreas fronteiriças e estratégicas, "providas de
bastimentos para caso de guerra".
Teixeira-Soares, em seu "Amazôniã", registrou que "quando em 1777 o
Marquês de Pombal deixou o poder, através da Amazônia portuguesa,
existiam nada menos de 26 fortificações, prOvidas de bastimentos para caso
de guerra. E mais adiante adicionOu que -··as- numeióSas expedições
sertanistas, organizadas por ordem do Primeiro Ministro, contribuíram para
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conhedmentos geográfiCOs mais exatos -doS espaços amazónicos. A Escola
Cartográfica, criada por Dom JOão V, desenvolveu-se no tempo de Pombal.
Os geógmfos portugueses do t~:mpo pombalino tiveram especial cuidado em
proceder a levantamentos da Amazônia. Deixaram mapas excelentes que
ainda hoje surpreendem ror sua exatidão. Repetiram as façanhas técnicas
que o·s geógrafos portugueses Vaz Dourado e Teixeira Homem realizaram
com o Japão em 1570 e 1590. O próprio Alexandre Rodrigues Ferreira, que
fizera sensaci_C?nal ~·yiagem filosófica~·- _através da_ Amazônia em 1783, em
companhia de dois desenhistas, Freire e Codina, e de um botânko, fora uma
criação pombalina. E _se fôssemos mais longe, poderíamos dizer, conforme
afirmaram certos historiadores, que Pina Manique,_ o ministro de Dona
Maria I, demitido mais tarde por imposição de Lannes, embaixador de
Napoleão, nada mais fora quC um imitador âe Pombal.
O humanismo político de Pombal fibertara os índios no Brasil. E é ainda
Teixeira ·soares quem-Tala- acerca de M-ãrquês de Pombal, para mostrar que
ele não foi um déspota e nenl se empenhava eiri prender e aterrorizar, como
afirmam alguns historiadores. As instruções Por ele passadas em 1761 a
Joaquim de Melo e PóVoas, Góvernadõr dõ Mararihão, merecen1 ser aqui
reproduzidas:
"A justiça e a pi.lz Com que V. Ex• governar, o farão igualmente
benquisto e respeitado. Engana-se quem entende que o temor, com
que se faz obedecer, é mais conveniente do qu_e a benignidade com
que se faz amar; -pois a razão natural ensina que a obediência
forçada é violência, e a voluntária, segura. A juriSdição que EI-Rey
confere a V. Ex~ jamais sirva para vingar as suas paixões, porque é
injúria do poder usar da espada da Justiça fora dos casos dela.
Defenda V. Ex' o respeito do lugar pela autoridade de El-Rey,
castigando a quem pretender manchá-lo; porém, os seus agravos
pessoais saiba dissimular e esquecer-se deles. Quase todos os que
governam querem que o lisonjeiem, e sempre ouvem com agrado os
elogios que se lhe fazem. Dessa espécie de homens ou de inimigos
em toda a parte se encontram, e V. Ex• os achará também no seu
governo; aparte-os, pois, de si; como veneno mortal. Não altere
coisa" ·alguma com força e riem com_ vfofência, porque -é preciso
nluHo te"mpo
muito jeito para emendar costumes inveterados,
ainda que sejam escandalosos. Quando ·a razão o permite, +é preciso
desterrar abusos e destruir hábitos perniciosos, em Oenefício de ElRe)t, da juStiça e- do bem-comum, mas com muita prudência e
moderação, que o modo vence mais que o poder. Em qualquer
resolução que V. Ex' intentar, observe estas três coisas:_ prudência
para deliberar, destreza para dispor e perseverança para acabar,
Quando duvidar, infOrine-se,-pefgunte; e para não dar a entender o
qu·e quer obrar, figure o caso, como questão, às pessoas que o
possam saber para o informarem em termos. Por mão de criados
não aceite V: Ex~ petição e nem requerimento. Tiradas as horas do
seu precioso e natural descanso, dê audiências todos os dias e a
tQdos em _qualquer tempo que lhe queiram falar, mas tenha um
ouvido para ouvir o acusador, e outro, o acusado. Não consinta
violência dos ricos contra os pobres; de ordinário, os poderosos são
soberbos e pretendem destruir e desestimular os humildes. Nunca
trate mal de palavras nem ações a pessoa alguma que lhe faça
requerimento; o superior deve mandar castigar, mas nunca injuriar
com palavras e afrontas, porque os homens, se são honrados,
sentem menos o peso dos grilhões e a privação da liberdade, que a
descompostura com palavras ignominiosas·; e se não são, nenhum
fruto se tira em proferir imprOpérios. É muito prejudicial em quem
governa riqueza cega, affior cego e justiça cega."

e

O Sr. _Gabriel Hermes --Permite V. Ex• um aparte
O SR. JORGE KALUME Gabriel Hermes.

Ouço com prazer, o nobre Senador

O Sr. Gabriel Hermes --Nobre Senador Jorge Kalume, falar da
Co)ifUriídade ]uso-brasileira e falar dO Marquês de Pombal é sempre
oportuno, principalmente nesta semana ou quinzena em que se lembra a
passagem desse vulto flotável. Notável na- História de Portugal e notável na
História do Brasil, sobretudo para a Amazônia, onde a passagem do
Marquês de Pombal foi marcada pela sua preocupação em fixar as fronteiras
de Portugal naquela região, fronteiras essas que até hoje conseguimos
manter, o que devemos muito a esse vulto notáVel, português e brasileiro, e
também ao seu irmão que governou o Pará durante um longo período, e que
deixou marcada toda aquela obra do Governo do Marquês de Pombal,
através de uma coleção maravilhosa de cartas que os brasileiros deveriam ler,
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porque nelas ainda têm muito o que aprender. CongratulO-me com V. Ex'pela oportunidade do seu discurso.
O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex• É das mais justas
esta homenagem, das relembranças do grande Marquês de_ Pombal,
principalmente pelo que ele fez em favor de nossa regíão. Há poucos dias, V.
Ex'- foi muito feliZ, usando desta tribuna pa-ra hOrilenageá-lo: Agradeço o
aparte de V. Ex'-.

O Sr. Nelson Carneiro -

Permite V. Ex• um ·aparte

Abril de 1982

a convicção de que assinaturas de contratos feitas ein salas de embaixadas só
servem para atender unicamente a objetivos político-eleítoreiros.
O Acre, Sr. Presidente e Senhores Senadores, lamenta que o Governo
tenha perdido excelente oportunidade de atender a um dos_ mais sentidos
redamos de sua população, que há longo tempo vem sofrendo as agruras da
falta de energia elétrica.
Era _q __ q~e !l_nha"~-2-~~~~§E·~fr~ls!_tlll!~_,Jj{lfftojJem!)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra, para uma
comu_njcação, ao_ nob~e __S~naçior_ HumP_erto Luc~n~.

O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer.
O Sr. Nelson Carneiro - A inauguração dessa eXposição constitui" um
marco da presença, no Brasil, de um homem que aqui viveu muitos ·anOs-, -o
atual Embaixador Adriano Carvalho. S Ex~ conhece bem o Brasil, aqui esteve
como ministro, Como diplomata, antes de ser nomeado Embaixador. Traz,
portanto, S. Ex~ para o Brasil uma valioSa contribuição, representada por
essa exposiç::ío a que V. Ex~ se refei-c, e qUe constitui-um marCO d-ã cUltura
portuguesa e, conseqüentemente, da cultura brasileira que dela auferiu
melhores resultados.

O SR. JORGE KALUME - Inegavelmente esta exposição, que se
encontra no SalãQ Negro do Congresso Nacional, nos lev~ ainda mais a
admirar a pujunça de nossos antepassados portugueses pelo que fizeram em
favor do Brasil e - por que não_dizer- do rriundá, quando -nã stia êp-oca
não havia a tecnologia de hoJe. Portanto, quero consignar os meuS
agradecimentos a V. Ex~ por esse apoio que está dando à homenagem que
estamos prestando nesta tarde.
E não foi sem razão que o estro de Camões _exaltou as glórias
portuguesas, c_omo no Cahto I de Os Lusíadas:
''As armas e os Barões assinalados
Que, da Ocidental praia Lusitana,
Por mares nunca d'antes navegados
Passaram ainda além da Taprobana,
Em perigos e- gUerras reforçados,
Mais do que prometia _a força humana,
E entre gente remota edificaram
'Novo reino, que tanto sublimaram."
Sr. P-residente, Srs. Senadores:
Saúdo Portugal e especialmente seus filhos que se encontram no Brasil,
na pessoa de seu eminente e culto Embaixador, doutor Adriano Carvalho,
rendendo nesta oportunidade a minha homenagem de saudade ao seu filho
admirável e estadista ímpar que foi o Marquês de Pombal. (Muliõ Oeiitl

Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra à nobre
Senadora Laélia de Alcântara, p:.~ra uma comunicação.
=

A SR• LAÉLIA DE ALCÂNTARA (Para uma comunica~ão.) - Sr.
Presidente c Srs. Senadores:
O Jornal do Brasil de 21 do corrente divulga notícia p-rocedente de Paris,
dando conta de que, com taxas de juros priVilegiados e prazos de pagamentos
de 20 e 10 anos, o Governo brasileiro assinOu há dias dois" COntratos de
finandamentos·. totalizando 446 rriilhões e -300- mil -dólares, com
comünidade dos bancos franceses para projetas da SUNAMÀM e da
ELETRONORTE.
- Para o nosso Ministro -do Planejamento, Sr. Delfim Netto, a ãssinatura
dos citados contratos constitUi lnaís uniã-demonstração da confiança que-os
maiores bancos europeus continuam a depositar nas üüciativas e
possibilidades de desenvolvimento do Brasil. Para tanto, reiteradas_ veZes o
Ministro Delfim Netto vem afirmando que o Brasil é um País viável.
Mas, parece-me, Senhor Presidente e Senhores Senadores, que o
problema mais importante, no caso em apreço, não é saber se Um consórcio
de bancos julga o Brasil uma Nação viável. O ponto mais relevante -da
questão se me afigura o do critério na destinação dOs finanCiamentos obtidOs.
Que a SUNAMAM c a ELETRONORTE deviam receber prioritariamente
os recursos concedidos parece-me ponto pacífi"co; o que me p"areCe rriereCedõf
de sérios reparos é a operação, qUe, devendo -fazer-se através de um crédito
comprador de 117 milhõCs de dólares e aplicados em projeto da
ELETRONORTE, subsidiária da ELETROBRÃS; sejam, -unicamente,
utilizados na compra de equipamentos e na construção da Hidrelétrica
Samuel, em Rondônia, Porto Velho, e que deve substituír-a terrn-elétrica a
petróleo que atualmente serve àquela área da Amazônia.
Mais uma vez, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Acre sofre ignominiosa
discriminação com esta falta de crítéf-1o do Governo no atendimento de uma
das áreas de que é mais carente; a energética. Mais uma vez veio confirmar-se

a

O SR. HUJI,lBERTO LUCE~A (Para llma comunicação.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
-Apesar dos recursos complementares que foram destinados à
Previdência Social através da decisão do Congresso que se transforinou em
lei, admitindo a cobrança de um adicional de 20% sobre o IPI dos produtos
considerados supérfluos e, mais ainda, afravés- do d6creto-lei do Senhor
President~ da República que aumentou as contribu_ições da Previdência
Social dos empregados e empregadores, e criou, inclusive, uma cqntribuição
dos aposentados e pensionistas, a sitUaÇão da -assístência niédica da
Previdência Social no País continua precaríssima.
A propósito, para ilustrar o que afirmo e para que conste dos nossos
Anais, leio dois telegramas que acabo de receber de Campina Grande, na
Paraíba.
O primeiro deles diz:
Campina Grande - PB, 14 de janeiro de 1982.
Sr. Humberto Lucena
Senado Federal
Apelamos patriotismo e espfrito de justiçá de V. Ex• no sentido
----âe proteger como sempre, justos anseios rede hospitalar paraibana,
hoje seriamente ameaçada fechar suas por~as, _face atraso
pagainento INAMPS; acarretando atraso pagamerlto- funcionários,
hospitais, obrigações sociaís, ameaça corte luz, água, telefone e
fornecedores,_ medida que, mantida implicaria graves prejuízos a
nossa comunidade.
Saiba V. Ex~ que saberemos ser gratos a esta postulação.
Afetuosos abraços, - AssoCiação Paraibana de Hospitais.
Exm~'

E o segundO-eSüCv.-iZlldO nos seguintes termos:
''Exrn~'

Sr. Senador
Humberto Lucena
Brasília- DF
Os médicos de Campina Oni.nde estão preocupados com as
restrições ihJ"postaS pero lNAMPS -na-Pa!aiba, medida.s deste Porte
vem prejudicar os se_gu r ados_ e impedir que os médicos exerçam sua
profissão com o mínimo de condições, numa região como a nossajâ
tão carente e prejudicada em outras atividades.
Houve um corte d.e 33 por cento no orçamento da Prevídência
SOcial na ParaThã, cõiti isto deverão diminuir 40.000 internamentos
em clínica médica, 18.000, cirurgiaS, e 500.000- exames de
laboratórios para o ano de 1982, apesar do aumento da população
previdenciária.
Solicitamos emp-enho de V. Ex• junto as -autoridades
previdenciárias sejam anuladas tão absurdas medidas.
Dr; João Cartaxo Loureiro- Pres. Sindicato dos Médicos de
Campiha

oranae _.:.--ps:

Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esté é o resultado da eficiente
administração do Sr. Ministro Jair Soares, não do Ministério da Previdência
.e Assistência Social. ____ _
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito bem!)

b SR. PRESIDENTt (Itamar Franco) -Concedo a palavra ao nobre
SenadOf Lourival Baptistà, p_ará umii comu_nica:ção.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Para uma comunicação.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
_O eminente Viçe-Pre~idente Aureliano Chaves vi~jou para Sergipe, como
representante do Presidente João .Bãptista dC Figueiredo, na última quintafeira, dia 22 de abril, a fim de presidir, em Aiiú:aju, à inauguração de obras e
melhoramentos de sigrlificativa- expres-são ecoll"ômíca: e social; pelo vulto das
suas repercussões, a curto prazo, no concernente à melhoria dos índices de
quali~~.~~ de vida 9o_ p_ovo ~~_rgil?_a~2!... __ ____ ··---. __
- Em sua companhia_, viajou:-tãmbém, o ilUstre Mlnfstro dos Transportes,
Eliseu Resende.

Destacam-se, no conjunto dos empreendimentos inspecionados e recéminaugurados, a Estação de Tratamento de Água da Adutora do_ São
Francisco e os ·aglomerados de habitações populares.
A convite do Vice-Presidente Aureliano Chaves, tive_a satisfação de
integrar a sua comitiva e acompanhá-lo, no decorrer de sua visita oficial a
Sergipe, -durante a qual cumpriu um intenso. programa:
SiiiTo-me- n-ó dever de ocupar a tribuna para tecer algumas breves
considerações, em vírtude do alcance, da efetiva impOrtância e das dimensões
daquelas mencionadas realizações, que deverão contribuir para acelerar o
processo do desenvolvimento global de Sergipe e, sobretUdo, melhorar as
condiçõeS de vida de sua laboriosa população.
Co"m a Adutora do São Fraricisco, obter-se-â, de imediato, a duplicação
da oferta do abastecimento da água destinada a Aracaju e adjacências,
possibilitando atender, diretamente, a uma população da ordem de 600 mil
habitantes.
Além disso, o volume da água ~~nalizada do Rio São Francisco, a partir
de sua captayão em Propriá, permitirá, -simultaneamente, o atendimento das
instalações de subsidiárias da Petrobrás, como a Fábrica de Fertilizantes
Nitrogenados e o Projeto Potássio, bem como o fornecimento das instalações
industriais, que deverão ser implantadas como decorrência das condições
criadas para atrair as indústrias complementares daquelas subsidiãií3.s.
Empreendimento estimado em seis bilhões de cruzeiros, a Adutora do
São FranciscO é o centro de todo um sistema, cujos principais detalhes
técnicos podem ser resumidos nos seguintes itens:
a) Captação- Rio São Francisco (Propriã), Ccim potência instalada de
9.050 CV e vazão de 5.000m '(h em I• etapa;
b) Adução I - recalque em aço O 9 900m; L 'l 23 Km Caixa de Passagem
- transição do trecho de recalque por gravidade; estrutura em concreto
armado, com 4.000mJ de capacidade de acumulação;
c) Adução II -

gravidade em ferro dúctil, O 9 I.OOOmm e L 9 53 Km.
Caixa de Quebra Pressão - dispositivo de proteção antigolpe em
concreto armado, com capacidade de 2.000m 1 ;
d) Adução III -
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gravidade em ferro dúctil, O '900mm e L ' 14 Km;

e) Estrutura de Controle- tem a dupla finalidade de dissípar a energia

residual e garantir a vazão constante de entrada na ETA;
f) Estação de Tratamento -

ETA

- Capacidade nominal - 2.500m 3 jh - I' etapa.
- 6.000m'/h- 2• etapa.
Para adequada veiculação- da água do Rio São Francisco em Aracaju,
foram executadas as seguintes obras, além da Estação de Tratamento:
- Construção da Adutora EEO-R2, com extensão de 6 Km.
- Construção da Adutora EEO-Matadouro, com extensão de Km 79.
- Execução de macrodistribuidores (anéis), compreendendo_ tubulações
dos diâmetros de 600 a 2.000mm, em várias âreas da cidade.
- Construção da Adutora Cabrita/ Atalaia, com extensão- de 10 Km.
Convém- aceritu<ir Que a captação e utilização das âguas do São
Francisco tornaram~se providências inadiáveis, no contexto dos Programas
de Aproveitamento dos recursos hídricos destinados solucionar os problemas
decorrentes das calamidades climáticri:S que, seCularmente, afligem as
populações do Nordeste.
Atento a essa imposição e característica das realidades regionais, e
havendo no território sergipãn"o mici"O-regiões e vastas âreas freqUentemente
assoladas pela calamidade das secas periódicas, o GOvernador AugUSto
Franco c-onsiderou, desde o início de sua fecunda gestão, como prioridade
esencial do Estado, a construção de um Conji.úito de 5 Adutoras respectivamente a Adutora Sertaneja, a Adutora do Sãa __ Francisco, a
Adutora do Alto Sertão, a Adutora do Agreste e a Adutora do Piauitinga,com recursos provenientes do Banco Nacional da Habitação (BNH), da
Petrobrás e do Governo de Sergipe, merecendo relevo especial, o integral
apoio do Presidente João Baptista Figueiredo à execução do programa das
Adutoras de Sergipe. prinCipalmente através da permanente e infatigável
colaboração do Ministro MáriO Andreazza.
Nesse conjunto, a Adu.toxa do São F_randsc(i d~staca~se _pela sua
essencialidade, como fonte adicional de suprimento de água para saneamento
básico e abastecimento, C múltiplos aproveitamentos, beneficiando Aracaju e
os adensamentos demográficos por onde vai passando, desde as instalações
de captação sediadas em Propriá.
Evidentemente, as adutoras, açudes, barragens, cisternas e poços de
captação, armazenamento e distribuição de água, são as preliminares básicaS
para o desenvolvimento integrado de Sergipe e do Nordeste.
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O suprimento permanente de água é a precondição essencial para a
sobrevivência das_ pÕp-ulações flageladas, pelo que representa em termos de
consumo humano e animal, fomento das lavouras, da criação de gado e do
incremento das ativídades industriais.
São estas as razões que me lev-am à tribuna, Sr. Presidente, na certeza de
interpretar o justificado regozijo --do povo sergipano diante de um
empreendimento concreto de vulto, prenúncio de muitos outros que se
integrarão num vasto complexo de obras e serviços de abastecimento d'âgua,
irrigação e saneamento básico, de tal forma que, dentro em breve, Sergipe se
libertará, definitivamente, dos nefastos efeitos das secas e calamidades
climáticas.
Depois da solenidade de inauguração da adutora do São Francisco, o
Vice-Presidente Aureliano Chaves, em companhia do Governador Augusto
Franco e do Ministro Eliseu Resende, participou da inauguração da
çluplicação da BR-235,_ que devolve a Aracaju, seu poder de aglutinação da
vida económica e social de Sergipe, completando o anel viãrio de entrada e
saída de Aracaju, para o interior do Estado e para os demais estados
brasileiros.
A aludida duplicação significa a garantia do permanente acesso a nossa
cãpital.
Logo apôs, o Ministro Eliseu Resende, em solenidade realizada no
Palácio Alímpio ·campos, presidida pelo Vice-Presídente Aureliano Chaves,
lançou O Programa de Agrovias-- eljl_ Sergipe, aSsinando convênios com o
Governador Augusto Franco no valor de CrS 364 milhões de cruzeiros.
O programa lançado prevê aplicações de CrS 122 milhões na
implantação da rodovia SE~200 (Própria-Amparo do São Francisc-o); Cr$ 228
milhões na SE-004 (Aracaju-São Cristóvão) e Cr$ 13 milhões no trecho de
entroncamento da BR-IOl até São Francisco.
À tarde, encerrou-se o programa da visita oficial do Vice-Presidente
Aureliano Chaves, com solenidade de inauguração do Conjunto Augusto
Franco, constituído de 4.510 unidades residenciais; iniciativa de natureza
preponderantemente social, destinada a proporcionar habitações condignas
às camadas de trabalhadores de baixa renda.
Como se vê, as obras, empreendimentos e serviços que levaram a
Aracaju, como representante especial do Presidente João Baptista
Figueíredo, o Vice-Presídente Aureliano Chaves e o Ministro EliseuResende,
demonstram o interesse específico do Governo Federal, que proporcionou os
recursos imprescindíveis à sua realização, além de prestigiar, por todos os
meios disponíveis, a atuação do Governador Augusto Franco.
Associo-me ao júbilo e aos aplausos do povo de Sergipe, pelos benefícios
decorrentes dos citados empreendimentos, congratulando-me, através do
Vice-Presidente Aureliano Chaves, com o Governador Augusto Franco e
com o Presidente João Baptista Figueiredo.
Aproveitando o ensejo não poderia deixar de enaltecer a excepcional
contribuição do Engenheiro João Ednaldo dos Santos, Diretor-Presidente do
DESO, cuja infatigável dedicação e reconhecida competência dirigiu a
realização do empreendimento, contando com o valioso apoio da sua
eficiente equipe de trabafho.
Senhor Presidente,
Finalizando, solicito sejam inseridos ao texto deste pronunciamento, os
seguintes documentos:
a} Mensagem do Presidente da República, João Baptista Figueiredo,
por ocasião da visita do Vice-Presidente Aureliano Chaves.
b) Discurso do Diretor-Presidente do DESO, Engenheiro João Ednaldo
dos Santos, por ocasião- da inauguração da Adutora do São Francisco.
c) Discurso do Governador Augusto Franco, por -ocasião da referida
solenidade.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

a

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
"Brasília, 10 de abril de 1982
Senhor Governador Augusto Franco,
b com grande satisfação que me dirijo ao pOvo sergipano, através de V.
Ex', para saudar essa gente cuja força, tenacidade e valores morais se fazem
refletir no desenvolvimento evidente do Estado.
QuerO d-eiXar gravadO-Oa memória- de todOs,-que se o S~rgipe caminha
progressivamente para ocupar O seU lugar de deStaque, cOmo pólo de
desenvolvimento do País, é porque cada cidadão sergipano contribuiu com a
sua parcela de responsabilidade, de respeito ao solo pátrio e de trabalho
incessanté.
Cõngratulo-:rrie com o G<iverno e com o povo de Sergipe, coesos na luta
para construir_ Um futuro melhor, dentro de um estado de democracia plena.
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O povo sergipano é depositário da minha confiança na conscientização
do futuro democrático da Nação brasi_leira, oa grande marcha para o
desenvolvimento social, econômico e político do País, cuja responsabilidade
de concretização, cabe a cada brasileiro, como -cabe a cada sergipano o
orgulho de participar dos objetivos do Governo, cuja prioridade é o bemestar comum do povo brasileiro. - João Figueiredo.-.'

DISCURSO DO DIRETOR-PRESJDENTE DA DESO,
JOÀO EDNALDO DOS SANTOS. POR OCASJÀO DA
INAUGURAÇÀO DA ADUTORA DO SÃJ5FRANCISCO EM
VINTE E DOIS DE ABRIL DE MIL NOVECENTOS E
OITENTA E DOIS.
Gazeta de Sergipe
Aracaju, 23 de abril de 1982
DISCURSO DE JOÃO EDNALDO
No momento em que a maior obra da história de Sergipe é inaugurada,
vale ressaltar como tem se desenvolvido em Sergipe, o PLANASA - Plano
Nacional de Saneamento.
Sergipe, de acordo com levantamentos anuais reali?:adqs pela SUDENE,
vem se apresentando com o maior índice percentual de população urbana
abastecida.
De fato, apenas 13 das 74 sedes municipais, ainda não contam com
sistemas de abastecimento de água. Essas 13 restantes, segundo o plano de
obras da Companhia de Saneamento de Sergin~, deverão contar com esses
serviços até 1985.
Também, hoje, já -são inúrrieras as pequenas comunidades: vilas,
povoados e lugarejos que contam com esses serVfÇos implantados. Apenas
corno exemplo, são mais de 30 os pequenos siStemas implantados na região
sul do Estado, pelo programa POLONORDEST_E: ,oobem a mais de três
dezenas os povoados abastecidos por subadutoras de até Skm, derivadas da
adutora Sertaneja, implantadas CQffi rec_ursos da S_UDENE - Plano de
Emergéncia.
Dessa forma, o antigo Departamento Estadual de Saneamento e Obras
- DESO, transformado, com o advento do PLANASA, em Companhia de
Saneamento de Sergipe, evoluiu, nesses II anos de existência, de pouco mais
de 30% abastecida, em apenas um sistema {Aracaju), pai-à 54 sedes municipais
atendidas, abastecendo _cerca de 85% da população urbana de Sergipe.
Ao início de 1979, todo o esforço que vinha sendo _reaJizado pelo DESO
recebeu enorme injeção de vitalidade com a tr:ansformação dos objetivos da
Empresa em meta_ prioritária do Governo Augusto Franco - o· Plano "de
Adutoras.
Este_ plano, Senhores c Senhoras, cuja ousadia pode ser medida pelas
cifraS que b envolve, 13 bilhões de cruzeiros a preços atuais; r ão--é nenhuma
utopia, não é mais um plano para ser divulgado como propaganda e depois
esquecido; ele vem sendo efetivamente executadO. Das 5 grarid,es adutoras
previstas, duas estão executadas, outras duas estão ein execuÇão-e a última
com projeto- em fase de negociação dos recucsos.
A Adutora Sertaneja, iniciada em administrações ailteriores e cuja linhatronco foí conclUída no atual Governo, uma extensãO de I66km, levando
água dQ_ Rio_ São Francisco p'ara o sertão se(gipano, atendendo- 9 sedes
municipais, e maiS 75knl de subadutoras, atendendo 33_ povoadoS e fazCiidas,
numa área onde, na maior parte do ano, ela é a única alternativa de água para
dessedentação de homens e animais.
A Adutora do Alto Sertão já em exeCuçãó, com fim da primeira etapa
prevista para março de 1983, cuja tubulação vem sendo implantada por
administração direta, pela DESO~ com recursos do PROHIDROSUDENE, emprega mais de 600 pessoas nas frenteS-de_trabalho. Numa
primeira etapa, reforçará o sistema de Porto da Folha, abastecerá as sedes
municiP'aís de Monte Alegre e Poço Redondo, além de 6 povoados, região
situada no semi~ãrido e que há três-anOS vein -sendo assolada pela seca. Esta
também capta água no São Fra-nCISco; ·
A Adutora do Piaüitinga, já em exec1:1ção, e que ·abastecerá 4 se_des
municipais e 5povoados. A primeira etapa da õBra está ·Qf_ç:ida_em 1 _b_ilhã_o_e
800 milhões de cruzeiros, dos quais 25% fiiüln"Ciãdõs pelo BNH e 75% do
Governo do Estado, via F AE e Fundo Perdido. A primeira etapa deverá estar
conclufda até março de 83.
A Adutora do Agreste, em fase de apróvaçãO-de projeto· e negociação de
recursos, será iniciada ainda este ano. Reforçarã dois sistemas- exíslentes e
atenderá s~is novas sedes municipais da região" central dO -Estaôo, que tem
corno pólo a Cidade_ de Itabaiana.
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Por fim-, mas- não em últimõ-lugar;·a maghífica obra agora inaugurada, a
Adutora do São Francisco.
Obra que enche de orgulho a quantos dela participaram, de alta
magnitude, mesmo quando _comparada com outras obras do gênero de
Estados maiores-e centfos mais desenvolvidos.
Com 91km de extensão em tubulaçõ_es de aço e ferro dúctil de 900mm e
1.000 milímetros de diâmetro, permite ao aracajuano beber água da Serra da
Canastra, das Minas Gerais. A captação, com potência total instalada de
9,050 HP1 está -sltu_ada à -mafiein- dirCfta dO- RiO ·sao Francisco, distante 2km
da Cidad.~_sergipana de Pror)i-1á.
Com uma vazão da primeira etapa corresponderá a- 5.000 rh 1 /hora,
permite o abastecimento a instalações industriais de elevado significado para
o País, como a Fábrica de FertHizantes Nitrogenados da NITROFf:RTIL e o
Projeto Potássio da PETROMISA, ambas subsidiãrías da PETROBRÃS.
E com sua parcela, reforçará o abastecimento de Aracaju, permitindo à
DESO atender a uma demanda correspondente ao qobro da população atual.
A Estação de Tratamento de Água onde ora nos encontramos, tem
capacidade para o beneficiamento de 695 litros de água em cada segundo,
nessa primeira etapa.
Esta Estação, de técnicas mais. modernas, acrescida a um conjunto
complementar constr~1do em nossa Capital, compreendendo: reservatórios,
subadutoras, estações de bOm-beamento e cerca de IOOkm de rede
distrib!-)idora - podemos ~-!?:-~_r, Aracaju se in~~reve hoje no restrito, grupo
das comunidades que podem crescer com desenvolvimento. Não mais há falta
de água. os constrangedores racionameri_tOs; a partir de agora, água para
todos os aracajuanos com 24 horas por dia de pressão na rede, como
determtnam as triá"ís--figo-rosas· nõfrilas -dá-engenharia sanitária. A partir de
agOr'a~ água· em âbundáncia- para os balrfos -periféricos, para os conjuntos
habitacionais - construídO_s_ e -a COnStruir, bem como dará suporte ao
crescimento do Parque Industrial de Aracaju, o que implica de forma
relevante na absorção de grande número de mão-de-obra.
Os investimentos nesta "EStação e n_a:s óbr;;ts de Aracaju, foram da ordem
de um bilhão e meio de cruzeiros., aplicados pelo Governo do Estado.
· · ?ara realização das obras de captação e adução, foi fundamental o apoio
dO -BNH e-- PETROBRÃS aos quais, de público agora agradecemos. Ao
BNH, pela decisão de apolar··e· finanCiar o empreendimento, com a
significatiVa quantia--de cerca de 4 bilhões de cruzeiros emprestados ao
Estado, que, tendo o BANESEcomo Agente Finapceiro, repassou à DESO.
A PETROBRÃS, por viabilizar o empreendimento com a presença de
subsidiáriaS conio futu-rgs ysuár_ios; também por"illocar 40% dos recursos
neceSsáriO_s à -execuçãO. dilS obra~- de ca_ptaçãÕ- e adução, na foi-ffia--·de
antecipação de recei~a_ tarifária, recUrSo~:-~_ª_es que se elevaram a cerca de dois
e meio bilhões de cruzeiros; e, ainda, por al()c~r na implantação das obras de
capti.lção e adução, a sua estrutura de engenharia de construção de oleodutos,
SEGEN/COSAL, cuja eficiência-mais ürri<i. Vez ficou ·pah~riteada.
su~s

Sem sombras de dúvida, a presença da PETROBRÁS na realização do
empreendimento, foi fundamental.
Agfadecemos à SUDEt'JE - Õrgão Técni~º do BNH, e que fez o
acompanhamento técnico e financeira do empreendimento.
Em nossos agradecimentos, não poderíamos esquecer a dedicação e o
?enodo de todos os funcionários da DESO e companheiros de Diretoria, dos
mtegrantes do _Grupo Executivo da Adutora do ~ão Francisco, Grupo este
criado pelo Governo do Estado para a administração superior da obra;
enfim~ de quantos partfcipafám direta ou indiretamente desta monumental
ábra - · fdrn-eCedõres, -empreiteiros e consultores.
Agradecemos aos técnicos, da DESO que em tempo recorde trabalhando
diuturn:arnen-re,--cons-eglllramc-Oiocar-esüi Estação em fundonamento em 72
horas, socorrendo Aracaju que iniciava um- períOdo do mês próximo passado.
Propositadamente por fim, para que fique bem vivo na memória de
o agradecimento di.l_ Companhia de Saneamento de Sergipe ao
. Excelentíssimo Senhor_ qove~nador __do__ Estado, D~>Utor Augusto do Prado
Franco, pelo apoio .. :-_·p~hl.Cõn"fíUiiÇa _êrrl_ nóS-ae-Positada ... coragem de
enfrenta~--~m prohlema _dess~ _mag:nitude, _e pela ~i_sposição de investir em
uma só o~ra rCCUI-SõS da ora~m-ae-olt0bílh0e5 Cfe-ci-U.Zeiros. qUe certamente,
dariam maiores. divid"endos em_ outra~ obras de qualquer Governo qUe,
diferentemente de Vossa Excelência, não explicitasse de forma tão veemente
oS seus objetivos ao. afirm~r qUe o "desenvõiVi-lnerito ê. O_meio_. O fim é o
homem"!
__
~ com imenso orgulho e satísfUção, Senhor Governador, que
representando a Diretoria e todos os _funcionãriáS -da Companhia de
todo~.
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Saneamento de Sergipe, ao entr-egar a Vossa Excelênda essa 6brâ,
afirmamos:
"MISSÃO CUMPRIDA!!! MUITO OBRIGADO.

DISCURSO DO GOVERNADOR AUGUSTO FRANCO.
QUANDO DA INAUGURAÇÀO DA ADUTORA DO SÀO
FRANCISCO, EM VINTE E DOIS DE ABRIL DE MIL
NOVECENTOS E OITENTA E DOIS.
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Senh-Or- Vice-Presidente, Aureliano Chaves, Sergipe pelo seu
Governador, muito se honra em recebê-lo e em tê-lo, neste momento,
testemunhando que a á'gua do São Francisco que vem da sua querida Minas
Gerais, é comO- um grande vaso sangUín~o que se projeta do meio do corpo e
irriga até as extremidades, oxigenando a vida.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Sobre a mesa projeto de lei
que será lido pelo Sr. 1~'-Se~retário.

E lido o seguinte:
DISCURSO DO GOVERNADOR
Existem obras para as quais as palavras não conseguem expressar o
sentimento dos seus realizadores. Esta Adutora do São Francisco é deste tipo
de obra, que gratifica o governante e afirma a capacidade de uln povo em
buscar soluções definitivas para problemas que, ciclicamente, atormentam e
maltratam populações inteiras de sergipanos.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 57, DE 1982
Fixa as especificações da cédula individual de votação a ser
adotada no Pleito- eleitoral de t982.
O Congresso "Nacional decreta:
Art. 111 A cédula individual de votação a ser adotada no pleito eleitoral
que se realizará eni 15 de noVembro d"e 1982 obedecerá às especificaç_ões
constantes do ··croquis" anexo.

A seca tem sido um estigma a marcar a vida dos Estados Nordestinos.
Sergipe, de longa data, enfrenta os rigores das estiagens prolongadas e perde
parte da sua riqueza. As terras ensolaradas não produzem. Os Criadores
padecem. A angústia toma conta dos produtores. O choro e a reza, duas
formas tocantes de desabafo e de fé, unem sergipanos do Sertão, do Agreste,
do Litoral. Agora mesmo, Senhor Vice-Presidente Aureliano Chaves, este
Estado sufoca em suas fronteiras o amargor da intempérie, perdCrido as
forças de sustento das famílias dos pequenos agricultores, diminuindo
la'-'Puras, vendo morrer um terço do rebanho bovino.

Art. 29 Os nomes dos candidatos de cada partido aos cargos
majoritários serão impressos horizontalmente ao longo da cédula e, a seguir,
haverão espaços próprios para o eleítor inse!ir o nome ou número dos
candidat_?S aos cargos a serem providos pelo sistema proporcional.

O homem sergipano, resistente e fervoroso, tem esperado dias melhores,
enquanto o Governo do Estado, batendo em todas as portas do Governo
Federal, leva o pedido de socorro pela emergência de uma seca que entra no
quarto ano consecutiVo, minando as forças e as riQuezas de Sergipe e dos
sergipanos. As terras, as propriedades, as populações, tudo dependendo de
providências que respondem, satisfatoriairien.te, aos iniefesses dO povo.

§ 29 O espaço destinado a votação nos candid_atos çie cada partido terâ
coloração uníforme. atribuindo-se a Cada agreiniação partidária uma das
seguintes cores: amarelo, verde, azul, vermelho, lilás.

O Governo -de Sergipe sabe que não tem como evitar as secas, mas tudo
tem feito para minimizar ·as suas conseqUêrfcias, j:lfeparando uma infraestrutura para resistir aos seus_ efeitos. O programa de Adutoras que vem
sendo sistematicamente desenvolvido é a arma sergipana para combater a
calamidade da falta de água para o povo, os criat6tios,- as pastagens,- as
lavouras. Doze municípios hitegram a Adutora Sertaneja, dos quais nove já
estão abastecidos. No alto sertão as obras estão levando água a 4 municípios
e 16 povoados. Na Zona Oeste, no Agreste de Lagarto, a Adutora do
Piauitinga atenderá muito em breve a 4 grandes municípios, dos maiores em
rebanho e em atividades agrícolas. A Adutora do Agreste, para a Região de
Itabaiana, está em fase de concorrência para garantir água a.-Oito Municípios.
Assim, de forma concreta, o Governo de Sergipe, ajudado pelo Governo
Federal, através do Ministério do Interior, PORTOBRÁS e BNH, vem
enfrentando o desafio da estiagem e oferecendo soluções que realmente
atendem às necessidades sergipanas.
No Governo do Presidente João Figueiredo -:- o estadista da
democracia, e o homem sensível com o sofrimento do povo- foi possível a
este Estado executar esta obra que agora se inaugura em presença da ílustre
figura do político brasileiro que é Vossa Excelência, Senhor Vice-Presidente
Aureliano Chaves, a quem Sergipe rende, neste morilento, todas as
homenagens de reconhecimento pela lucidez da sua conduta de homem
público.
Daqui desta pequena elevação onde está Situadã. -,a Estação de
Tratamento de Água. Vossa Excelênica testemunha, com os olhos mineiros, a
mais significativa distribuição da riqueza do São Francisco rolando desde as
altas montanhas das minas gerais. Esta água que chega a Sergipe cheia de
estórias do repertório histórico do Velho Chico, enche de alegria os
sergipanoS de Aracaju que estavam ameaçados pelas perdas dos mananciais
de abastecimento. Chega para nunca mais faltar. Chega para ser, como o Rio
sempre foi, um patrimônio valioso dos sergipanos.
Aracaju, abastecido, os projetes de Amõnia e Uréia da Nitrofertil e -de
Potássio da PETROMISA com água sufiCiente para entrarem em produção, e
ainda a expansão industrial que cm breve tomará o rumo do município de
Nossa Senhora do Socorro, dão bem a dimensão da importância desta obra
sonhada e realizada pelos sergipanos, captando o São Francisco em sua ânsia
por entrar no mar, para trazê-lo a servir aos mais importantes
empreendimentos do desenvolvimento industrial sergipano e ao povo de uma
cidade inteira que é a sede do estado c a cabeça administrativa de Sergipe.

§ 19 Nos espaços destinados a votação para os cargos majOritãrios,
haverá um quadril~tero ao lado do nome de cada candidato para indicação
da escolha do eleitor. Os quadriláteros serão, em qualquer hipótese, em
número idêntico ao de candidatos apresentados por cada partido.

Art. .39 Será insCrita a sigla de cada partido, ao longo do espaço
destinado a votação, na margem lateral esquerda da cédula.
Art. 411 O Tribunal Superior Eleitoral, até 90 (noventa) dias antes da
eleição, promoverá o sorteio da ordem nominal dos partidos na cédula bem
como da cor a ser atribuída a cada um.
ArL 5"' A cédula eleitoral será encimada com a seguinte advertência:
.. ATENÇÃO! Você não poderá votar em cadidato de Partidos
diferentes. Escolha, portanto, o seu Partido."
Art. 6~'
Art. 7"'

Esta Lei entra em vigor ~a· data de sua publicação.
São revogadas as disposições em contrário.

Justificação
As sucessivas alterações introduzidas no ordenamento eleitoral ao longo
dos últimos tempos tiveram por conseqUência imediata transformar o simples
ato de votar em delicada e complexa operação. Verificou-se num só turno a
escolha de candidatos para todos os níveis.
Instituiu-se a chamada "vinculação total", novidade capaz de acarretar
um grande número de votos nulos se não vier a ser devidamente explicada
quanto ao seu conteúdo e conseqüência.
Tem ·o presente projeto de lei por objetivo fundamental assegurar
representatividade e autenticidade ao resultado que advirâ em novembro
qua~do da abertura das urnas. Este fim só p6derâ ser atingido se, dentre
outras medidas asseguradoras da lisura do pleito, for adotado um modelo de
cédula eleitoral que praticamente impossibilite ao eleitor infríngir alguma das
inúmeras limitações contidas no quadro legal vigente.
Entendemos que. alinhando os nomes de todos os candidatos de um
mesmo partido horizontalmente ao longo da cédula e recobrindo-os de uma
coloração uniforme, o que os distinguirá nitidamente dos candidatos de
outras legendas, estar-se-á contribuindo substancialmente para evitar tanto o
voto nulo como o simples engano do eleitor.
A proposição em pauta contém em anexo um modelo de cédula onde
vem especificadas todas aS características pertinentes, e poderá no nosso
entendimento, servir ao grande debate para o aperfeiçoamento do processo
eleitorul de votação.
É oportuno que o Congresso Nacíonal se dedique ao estudo da questão
visto as implicações que pode ter para o futuro político da Nação.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1982. - Itamar Franco- Alberto Silva.
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(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PARECERES, sob nos 81 I a 8!4, de 1981, das Comissões:
-de Constituição-e Justiça. pela constitucionalidade e juridícidude~
- de LegislaçãO- Soc_iã~ favoráve_l~
- de Saúde. favorável; e
- d,• Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragdli.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- O projeto lido será publicado
e remetido à comiss:io competente.
O SR. PRESIDENTE (llamar Franco) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA

3

Não há número para deliberação. Em face disso, as matérias COnSfantes
da Ordem do Dia, todas pendentes de votação. ficam GOtn a apreciação
adiada para outra l)portunidade.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da
Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o
pugamento por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo

São os .-.eguintes os itens cuja apreciação fica adiada:

PARECERES, sob nos L063 a L065, de 1981, das Comissões:
- de Comtituiçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade~
- de Legislação Social, favorável; e
- de Filianças, favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 114, de 1981
- Complcmcnlar (n' 168/80 - Complementar, na Casa de origem), de
iiliciativa do Sen_h_pr Presidente .da República, alterando o Decreto-lei n'i' 406,
de 31 de dezembro de.l968, que estabelece normas gerais de direito tributário,
e dá outras providências. tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s U54 a IJ56, de !9El, das
Comissões:
- de Constituiçao ~Justiça;
- de Economia; e
-

4

Votaçiio, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981._ d~aut~ria _do Senado~ Luiz yia~~· ,_g~e dec_lara o Marcchal~do-Ar
Eduardo Gonies patrono da Força Af"re;:t Bi3s'íle1fa, tendo
PARECERES, >ob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões:
__ -de Constituição e"Justiça, pela constitu'cío'n.a1ídade, 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.

de Finanças.

(Dependendo da votação do Requerimento n~ 47/82, do Senador José
FrageHi, de adiamento da votação para reex.ame da Comissão de Finanças.)

2
Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria e..o.:;pecial para o comerciário, na forma que especifica, tendo

-=

5
Votuçào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 352, de
_.!_??..§~ de autoria do SenaQor. _Accio[y _Filho, que d!§p_Q_e ~obre a ação de
ulimentos, tendo
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PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, jurididdade e, no
mérito, favorável.
6

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do _Senado nO? 255; de
19XO, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acreScenta dispositivos à
Lei n' 5ASO, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do l3o
s·.diirio devido aos trabalh.:1dores avulsos, tendo
PARECERES, sob nos 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de~ Consrituição e JuHiça, peta constitucionalidade e juridicídade;
- de Legi.\·lação Social, fãvorável; c
- de Fin(mças, favorável.
7

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do_ _Senado n9 3.62, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
n' 6.71 S, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a· 1.133, de.l981, das
CQmissõcs:
- dt• Coll.l'tituiçào e Justiça;
- -de Legislação Soâal:
- de Sen·iço Plihfico Cil•i/; e
- de Finanças.

8
DisL·ussào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de
1979. do Senadur Gabriel Ht:rmes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contúbil c dú outra~ providências, tendô
PARECERES, sob n••s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
- de ConHituicào e Jusriça, peta constitucionalidade e juridicidade;
--de Ll·;.:islCJriio Social, favorúvel;
- de Serr;ço Púhliro Ciril, contrúrlo; e
- ele Emnomia. favorável, com as Emendas de n<?s I e 2-CE, que
aprcst:nta.
(Dcpcndcndt) da _vot;,1ção Uo Requerimento n9 35/82, do Senador
Gabrid Hermes, de adiamento da discussão para reexamc da Comissão _de
Scn.-i~.;n Público Civil.)
O SR. I'RESIIJENTF. (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Teotónio Vilela.
O SR. TEOT<lN!O VILELA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hoje, à tarde, assistimOs ao discurso dq Senador Leite Chayes, em que
ele teceu considerações sobre a ameaça de guerra no Atlântico Sul, dado o
conflito existente entre a Argentina e a Grã-Bi'etanha com relação ás Ilhas
Mal vi nas.
HCt, Sr. Presidente, de~de o dia 22, um Requerimento de n9 64, do nobre
Senador Humberto Lul.:ena em que ele solicita, na qualidade de Líder do
PMDB, o comparecimento do Chanceler Saraiva Guerreiro ão- Senado para
dar explicações sobre a políticil brasileira com relação ao conflito.
Queria, Sr. Presidente, fazer um apelo, em primeiro lugar à Mesa e, em
seguida, ü Bnn~ada do PDS, no sentido de que acolha esse requerimento, não
como um :.~to de hostilidade. Não é possível que se entenda todo e qualquer
requerimento da Oposição como uma atitude __danosa. ao bom
de.'ienvolvimento da vid:,t partidária do_ PDS. Diante de um fato da maior
importüncia c da maior gravidade, como é o conflito entre Argentina e a
Inglaterra, o chamamento do Ministro das Relações Exteriores ao Senado da
República que é, na verdade, oforum competente para debater questões desta
natureza, não é outnt coisa senão uma forma de prestigiar a Casa e nos dar
meio de divulgação aos acontecimentos externos, A população brasileira cstâ
toda ela ansiosa por diretrizes. Ou será que v-amos deixar que as coisas
corram lú para fora no seio da sociedade, c os conflitos sociais jã existenteS
naturalmente na sociedade brasileira tenham que crescer em face do conflito
entre a lngl::~tcrra c Argentina
_ ___
_
Ora, Sr. Presidente, verificamos pelo noticiário de hoje que há uma
reunião du OEA; cm que, indiscutivelmente, o destino dO hemisfêrio sul será
traçado de acordo com o que vier a ser decidido. Por outro lado, todos nós
sabemos que a ONU, através do seu Conselho de Segurança, considerou
prioritária a retirada dos argentinos, das Ilhas Malvinas, para qualquer tipo
de conversa diplomática. De outro lado, a Argentina invocou o Tratado do
Rio de Janeiro, chamando para o conOito os demais países da América
Latina.
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São duus atitUdes extremad<J.S; sãv du_as _a.titud!!s que n_os coloca~ ou
melhor, que fornecem os pí.lrâmetros quanto ao prosseguimento desse grave
connito.
_
__
_ ___ _
Se a ONÜ, p~lo noticiári-o _-dos jornaiS, dá a entender que está
complacente com o pensamento da Inglaterra, do Mercado Comum
Europeu, dos Estados Unidos e do Japão. do outro lado o Tratado do Rio de
Janeiro pode nos levar a uma luta que, inicialmente, se coloca entre Norte e
Sul, mas e111_que no (undo- no_ fundo, está~ velha luta ou a luta latente ou a
guerra fria enHe Leste:_ e,Oest~.- ou seja, _entre _Est~q_o_ª_ Unidos e Rússia.
E a Rússia, Sr. _President~, de acordo com os acontecimentos, claramente
v_irá em apoiO à Argentína, do mesmo modo que os Estados Unidos terão de
ficar,-segu~ndo- Ü1rith~m os info-rmes qUe- Obtemos até_ agora, Com a li"~:glaterra.
E eu pergu-nto-: e o Brasil Será que não deverá constituir preocupação para o
SenadO~ UsitÚação dÓ -Biâsil -díãn(b desSe confiho Será que o Senado ou os
homens púbficos brasileiros não podem influir através de um debate sereno,
numa orientação mais segura para o nosso País Desde a primeira hora
deveria -ter--s..e.~c.olocado U alHlni_de Um me_d_i_adoi,__~_não àal_tura de um aliado
de a ou de h. Será que o Senado da República não tem condições de influir na
formação de _uma opinião pública capaz de nos colocar à altura do nosso
poder atual Sr. Presidente, ainda há alguns dias passados, o General Co.elho
Neto ex:1Ltava o comércio .de rn.a_t_eri~l b~lico e_ a_ indústrL<J. bélica brasileira. E
:1cresceiilava, qu<mdo perguntado por um jornalista sobre o perigo da
exportação de _armas, acrescentava que _s_e o Brasil não fosse vender armas,
-outrO país eStaria veitdendo-armas. Como_s_e, se_alguém não estiver vendendo
cocaína, outro país pode exportar ou vender cocaína; como se se um país não
estiver agredindo a alguém, outro t~rá que agredir; um raciocínio mais ou
menos por dentro dess_a ordem, um raciocínio evidentemente escandaloso.
O que se fala hoje O Que se fala é qu_e o Brasil pode ser um país
fornecedor de_ armas ü Argentina. Será, Sr. Presidente, que a questão das
M~·lvi·naS·-~stá co-locada em ~Ú~-rrrlõS conle(ciais -Ou será, Sr.· Presidente, que a
que:-.tão das Malvinas é uma questão muito mais profunda que escapa até aos
noticiários dos jornais É uma questão que envolve petróleo, o qual interessa
tanto ao grupo ocidental, guanto ao grupo do Leste. Ou será que as Malvinas
hoje têm uma posição estratégica capaz de decidir um conflito entre Leste e
Ocsle, para quem tiver a posse c o domínio do Atlântico Sul Ou será, Sr.
Presidente, que a questão das Malvinas está ligada intimamente a interesses
que escapam aos comentúrios normais, ou seja, do equilíbrio interno do país
_Ç!UC deflagrou a _ocupação das Malvinas, no caso a Argentina, a solução do
seu problema político interno e também a sOlução do seu problema financeiro
externo
Sr. Presidente, toda.s__es_s_as__ indagações nós temos a obrigação de fazê-las.
Sabt!"mos que o General Leopoldo Galtieri, antes de drrubar o General Viola
-antes de drrubar o General Viola é necessário que se tenha bem fresco na
memória o episódio político-militar que antecedeu à posse do General
.Galtieri - todos nós estamos lembrados de que o General Galtieri, antes de
derrubar o Gene_ral Viola, passou uma longa temporada de estágio no
Pentágono. Sabemos que o General Leopoldo Galtieri esteve aqui no Brasil,
untes_ do iolpe que desfechou contra_ o General Viola, longamente, mantendo
entendimentos a todos os níveis.
E :-;abemos, Sr._ Presidente, que, inopiriadamente, o General Galticri
rCS-OIVeU- ocupar as Ilhas _Malvinas, não tant_o_ levando em consideração o
problema da soberaniu qu_e é um problema que está sendo entregue aos foros
competentes: a ONU, e a OEA; a Corte de Haia, foros esses que hoje não
deram uma palavra final, segura, sobre quem na verdade detém a soberania
di.ls Mi.llvinas. Sem alegar essa matéria, simplesmente, um dia o Governo
argentino ocupou as Malvinas. _
Numa declaração recente, o General Galtieri dirige-se ao seu povo,
comunicando que, se a guerra for deflagrada, automaticamente, dará anistia
a todos os prisioneiros políticos.
Estou lembrando, Sr. Presidente, esses fatos, para que o governo
brasileiro tenha- em m~nte que ser aliado de a ou b, na questão das Mal vi nas,
en~olve questões de fundO muito grave.
Hoje, Cuba deu apoio ao governo do Ge_n~~al G~tieri. Hoj7, a ~_ússi~
,está condenando a atitude_da Jn_g_l_aterrra por ter ocupado as Ilhas Geórgias.
Verifique V~- Ex~ o quadro que está sendo_desenhado diante dos nossos
olhos de brasileiros, como as posições estão sendo tomadas. E eis a razão de
ser do requerimento do nobre Senador Humberto Lucena.
Nós estamos com um conflito em nossas fronteiras. Nós estamos com
perspectivas de uma guerra mundial. São águas do Atlântico Sul. Nós
sabemos que todos os países estão tomando posição com relação às
Malvinas.
E o Brasil Repito! e o Brasil Em primeiro lugar, diz que _defende a
soberania da Argentina--_ com relação às _Malvinas. ~ uma declaração
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subjetiva, inteiramente subjetiva, porque o Governo brasileiro não tem
nenhum dado concreto produzido pelos órgãos internacionais coinpetentes
para dizer que defende a soberania das Mal vi nas para as mãos da Argentina.
Por outro lado, é o próprio GoVerno brasileiro Que declar-a que não
concorda, ou não concordou com o ato de guerra da Argentina, ocupando as
ilhas Malvinas.
Ora, Sr. Presidente, os fatos estão andando mais depressa do que se
supunha e nós não podemos, o povo brasileiro não pode ser surpreendido,
como foi surpreendido o povo argentino, por uma declaraçãO extemporânea
do Governo brasileiro. Além do mais, tem competência.este·reqUeiíritérito do
nobre Senador Humberto Lucena, porque o Senado é a Casa que dirâ da
guerra e da paz. Ê ela que autoriza o _Presidente da República. 1::, portanto,
um dispositivo constitucionaL E nós estamos tão alheios aos acontecimentos
do Atlântico Sul como qualquer pequenino país do Oriente Médio, qualquer
pequenino país da Áfric:i, sr. Presidente, porque não -teníós ~U-rn3- p-aTã'Vra
concreta. A palavra concreta que temos do Governo brasileiro é aquela que
foi ressaltada, ainda há pouco, aqLií, peJo nobre ·senador Gílvan RoCha, dita
pelo Presidente da República. Perguntado sobre as ilhas Malvinas, Sua
Excelência declarou "que não tem namorada nas Malvinas e nem sua mãe
mora na Argentina".
Aí está, realmente, a definição do Governo brasiJeiro, a definição do
Presidente da República. Mas, sabC-se - rePítá - que há umã Cã"!-ta do
Senhor Presidente da República ao General Leopoldo Galtieri, como hã uma
carta do Presidente da República à Primeíiã.-Míillstr-a da· rnglaterra,
Margi.lreth Thatcher. Mas, para os brasileiros, o que o Senhor Presidente da
República resolveu dizer foi s-implesmente essa infeliz boutade, ou esse humor
negro: ~·Eu não tenho namorada- nas Mal vi nas e nem minlia inãe mora -na
Argentln"a". Foi esse o discurso que o Senhor Presidente João Baptista de
Oliveiia Figueiredo encontrou para dizer ao público interno brasileiro. Mas,
repito- repito- fez uma carta ao Presidente da Argentina e fez uma carta à
Primeira:.Ministra Margareth Thatcher.
Então, o povo brasileiro não- tem direito a tomar conhecimerito -do
pensamento do Presidente da República - não! - porque as infelizes
palavras que Sui.l Excelêncí<l pronunciou não podemos levar a- sério.
Está, portanto, o Presidente da República devendo à Nação brasileira
uma palavra séria. Não estamos numa brincadeira; estamos numa guerra
deflagrada no Hemisfério Sul, no Atlântico Sul, entre um país como a
Inglaterra e outro país como a Argentina. Não é possível que o Presidente da
República do Brasil se contente em dizer que não tem uma namorada nas
Malvinas e nem sua mãe mora na Argentina.
Estranho, Sr. Presidente, estranho comportamento dessa ordem, diante
de tamanha gravidade.
Mas volto, e encerrando as minhas palavras, ao requerimento do nobre
Senador Humberto Lucena, fazendo um apelo para que a Mesa o inclua na
Ordem do Dia, conforme despacho já ex arado pelo Presidente Passos Pôrto e
que o PDS, não como um Partido adversário do PMDB, mas como um
Partido politico tanto quanto o PMDB, venha aliar-se a nós nO -sentido de
que possamos manter um diálogo-correto com o ·Chanceler brasileiro sobre o
que ocorre no Hemisfério Sul, sobretudo agora que S. Ex! estâ parficíp3hdo
de urna reunião da OEA, que é decisíva com relação ao prosseguimento
dessas hostilidades. Mais uma razão panf qú.e-·-s. Ex' venha ao Senado e
conosco converse sobre tão graves assuntos, nã-o no liOguajai do Presidente
da República, mas no linguaJar à altura desses cqn_flitos, próprio desta Casa e
própiio da diPlomacia brasileira, que tem, em Rio Branco, a figura exemplar,
a figUra tutelar,- ()ue-não pode se misturar, Sr. Presidente, -com expressões
chulas, cuja orientação, na diplomacia brasileira, não pode se confundir com
expressões chulas.

O Sr. Lui: Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte
O SR. TEOTONIO VILELA- Ouço V. Ex•
O Sr. Lui: Cm·alcante - Meu querido colega, jã é hábito meu: V. Ex•
nunca discursou neste plenário, que· eu não metesse o meu bedelho no seu
discurso. Mas, é pura definir ri minha posição pessoal. Acho que o meu
Partido deve se expressar favoravelmente ao requerimento do eminente
colega, o Líder de_ V. Ex•, Senador Humberto Lucena. Se o Partido não
fechar questUo, porque, se fechar, eu deixo_ de ser Seil.ador parã. me
transformar num mero robô; mas, se isso não acontecer, e espero que não
aconteça, eu votarei fUvoravelmcnte à convocação do Mirlistro Saraiva
Guerreiro, que, estou de acordo com V. Ex•, já vem tarde-. -MUito obrigado.
O SR. TEOTONIO VILELA- E acho sim, ·nobre Senador, um pouco
tarde, porque o que todos nós desejamos, diante de uma ocasião como esta,
diante de um connito como este, é que o BraSll se ponha acima do conflito.
Isto foi o que declarei desde a primeira hora: o Brasil tem que ficar acima do

conflito, e não afiad-o de."a", de ·~b·~ou de "ç''. Tem todas as condições para
ser o mediador, -para ser o condutor da paz na América e salvar a
humanidade, quem sabe Mas, o que aconteceu, para tristeza nossa, é que o
Brasil simplesmente deu declarações de caudatário, reconhecendo isto ou
aquilo, inclusive reconhecendo coisas que não tinha que reconhecer. O Brasil
tinha que se sobrepor, dada a sua irilp-ortânda e a capacidade que tem de
conduzir o processo político na América d_o Sul, ele poderia, muitíssiino bem,
aconselhar à Argentina ter uma posição üanqüila e, ao mesmo tempo, de
força diplomática, porque tem, niitglfém desconhece no mundo - e aí sou
ousãdo ....:.... o fiarriarati, clue é uma das nossas glórías, Si-. Presídente, Srs.
Senadores. O Itamarati é, realmente, uma história gloriosa.
E o ltamarati está aí, e todos nós reconhecemos no Chanceler Saraiva
GUerreiro urna figura exemplar, um verdadeiro discípulo de Rio Branco, um
homem que m_erece de nossa parte_ todo_ o _respeito. Então, hã muito, jã
devedanios- tú cOnversado, há mllüo já deveríamoS saber o pensamento
íntimo do Chanceler Saraiva Gueri'eiró. Esta lião é uma questão palaciana.
peJO menos inicialmente, não pode ser uma questão palaciana do bem qu-erer
de "a", de "b" ou de "c". Ê uma questão da diplomacia brasileira.
É isso, Sr. Presidente que eu reivindico, para depois se tornar uma
questão militar. A vinda do Chanceler Saraiva Guerreiro a esta Casa tem esse
acento, e é esse o espírito do requerimento do nobre Líder Humberto Lucena,
para que todos possamos pensar juntos, agir para que a opinião brasileira
saiba que neste episódio não há PDS, nem PM DB; há a Nação brasileira que
tem um<J decisão, um- pensamento e uma linha de conduta única mas que, ao
mesmo tempo, não pode ser emocional, não pode essa decisã, ser tomada
mediante qualquer tipo de conversa sem o conhecimento da Nação.
Mais do que nunca, a Nação precisé.~ d~ esclarecimento.

e

O Sr. Gabriel Hermes- V.

Ex~

O Sll.. TEOTON!O_)Ill.ELA -

me permite
Pois não, nobre Senador.

O Sr. Gabriel Herme.<o -

Nobre Senador, eu acredito oportunas as
palavras de V. Ex" Todos nós estamos preocupados com que está ocorrendo
no nosso hemisfério. São duas Nações amigas, e, todos nós sabemos o que os
brasileiros fazem para aumentar o seu grau de amizade com os povos ingleses
e também com os argentinos. Agora, pelo que tenho lido e_ouvido, gostaria
de ter o esclarecimento, como V. Ex•, do próprio grande responsável, que é o
nosso chanceler, o Ministro Saraiva Guerreiro. Acho que a presença de S. Ex•
será útil, e V. Ex• faz bem em cobrá-la do Plenário. E, não tenha dúvidas, nós,
do PDS, não somos contrários.
O SR. TEOTONIO VILELA - M-uito obrigado.
O Sr. Gabriel Hermes --Quero dizer a V. Ex~ que o Senhor Presidente
da República, ao que sei e pelo que a imprensa noticia continuadamente,
procura, dia a dia, e mais de uma vez por dia, saber tudo o que ocorre e,
sobretudo, dar uma orientação, que é a do Itamarati. Nesta fase difícil que
atravessamos, digamos, nós, da América do Sul e - por que não dizer também a velha Inglaterra, o grande desejo do Brasil é conseguir uma linha
de condliaç_ão, de entendimento, para que não cheguemos a uma tragédia.
Nisso, faÇo justiça ao· Presideiúe da República.

O SR. TEOTON 10 VILELA - Pois não. nobre Senador! Eu, como
desconheço essas orientações do Presidente da República ao Itamaratí, tenho
o direito aqui de cobrar, o que é de minha função, que é a função de cada um
de nós, a palavra da uutoridade competente, que é o Chanceler. Não iríamos
chamar o Presidente da República para dar explicações aqui; só poderíamos
convocar o Ministro das Relações Exteriores. Porém, não vou, de maneira
alguma, pôr em dúvida o patriOtismo do PreSidente da República. Jamais!
Apenas reclamei da expressão que Sua Excelência usou; considero-a infeliz.
Mas, que ele deve estar preocupado, não tenho a menor dúvida, pois se Sua
Excelência não estiver p-reocupado não estaria -à altura de ser Presidente da
jRcpública. Portanto, o que me agrada profundamente no aparte de V. Ex' é o
fato de ouvi-lo dizer que está de acordo em mantermos uma conversa com o
Ministro Saraiva Guerreiro, e a palavra de V. Ex• é importante nesta Casa.

O Sr.

Lomallto Júnior -

Permiie V. Ex• um aparte

O SR. TEOTONIO VILELA- Pois nilo, Senador.
O Sr. Lomanro Júnior- Ê louvável, sem dúvida alguma, a preocupação
de V. Ex~. nobre Senador, porque todos estamos compartilhando dessas
preocupaçõe.-;-, sobretudo nós, que pertencemos a Uma Casa que tem
rcsponsabilidad~ com a própria composiç5o da diplomacia brasileira. Não há
nenhuma ingerência e, digo mesmo, que a iniciativa do Líder da Oposição
poderia ser uma iniciativa do Líder do GoverriO.
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O SR. TEOTONIO VILELA - Que contaria com o nosso apoio.
O Sr. Lomanto Júnior- Não há de minha parte, por exemplo, nada que
possa sentir nisto, senão uma demonstração viva de um dos integrantes do
Congresso Nacio_nal, do Senado Federal, com a responsabilidade de liderar
uma das expressivas representações deste Senado, em trazer para o diálogo o
Chanceler brasileiro. É evidente que as coisas no mundo moderno se
processam tão rapidamente que, às vezes, atê o simples retardamento, ou o
retardamento das providências legislativas, pode ser prejudicial. Daí,
-infelizmente. estarmos, cada vez mais, caindo onde não desejaríamos, o
mundo_inteiro estil revelando a hipertrofia do Poder Executivo, exatamente
porque as providências hoje são de segundos, são às _vezes até trans-mitidas
pelas vias mais rápidas das comunicações. Estamos querendo esse diálogo
com o Ministro, e ele, a esta altura, já está participando de um diálogo maior,
na qualidade de Chanceler, já levando até o pensamento da Naçãobra_sileira.
Mas, nem por isso, devemos nós, do Poder Legislativo, que não temos esse
poder, que não temos essa peculiaridade da rapidez da providência, nos
omitir. Daí, às vezes, parecer à opinião pública que somos, às vezes,
caudatários; não vejo nada qu-e possa impedir que esse diálogo aqui se realize.
Darei :1 minha contribuição p<.ira qu-e ele se efetive porque, verdadeiramenfe,
a situação é profundamente delicada para o Brasil que, nas grandes reuniões,
nas grandes decisões- universais, não potle ficar ausente. Se ontem. pequenina
Nação, se ontem, Nação sem a expressão que ela tem, hoje, de uffia
verdadeira potência, em todos os sctores, econômica, política; se ontem, em
Haia, através da figura de um homem que, fisicamente, era pequenin-o, mas
que se agigantou para projetur o nosso País no concerto das nações
universais, hoje, mais do que nunca, temos a nossa responsabilidade como
Nação, sobretudo, do Continente Latino-Americano; num.- conflito em que
está envolvida uma nação irmã do nosso continente, nossa aliada, nossa
vizinha: de certo modo, também temos a Inglaterra, de tradicional amizade e
de relações diplomátil:as tradicionais, também, com o BrasiL ~ ju-stO,
portanto, que as nossas preocupações se alonguem pela responsabilidade que
o Brasil tem, hoje, per~1nie o concerto das nações universais, pelo que
representa de Nação líder no continente Latino-Americano. Então, não
podemos - como bem disse V. Ex" - ficar alheios, nem sequer como
espectadores,_ ou até mesmo_ como aliados; nós temos que tomar aquela
posição que se impõe para nós, neste momento; de conduzir o processo e, se
necessário, de sermos árbitros, neste momento ...
O SR. TEOTONIO VILELA -Correto.
O ~r. Lomamo Júnior - ... de não nos colocarmos numa postçao de
expectativa ou apenas ucompunhando o desenrolar dos acontecimentos
porque, o que se configurou ?e uma invasão a um arquipélago, que_pode1
para muitos, ser uma coisa de somenos importância, comeÇa a envolver todo
o_ u~iverso, co_meça a envolver o mundo inteiro, pelas manifestações que
dmnamente nos estamo$ tomando conhecimento. Já houve uma ação de
~uerra. Se houve uma ocupação, no pressuposto de um direito que a naç~o
tmha, quanto àqueles territórios, já houve uma ação de guerra, e nós estamos
ve~d~ que o Atlüntico Sul está conflagrudo, a qualquer momento poderemos
ass1st1r a um espctáculo, que jamais desejaríamos que ocorresse bem
Ex•
próximo de nós. Portanto, V. Ex• pronuncia um discurso oportuno, e
terá. acredito, da parte do nosso Partido, porque eu neste momento falo em
meu_ nome pcssoHl, a manifestaçUo de apoio, para que possamos dialogar,
aqu1, esta Cusa que tem a responsabilidade e não pode se omitir, neste
momento, de participar. de dar a sua ContributçUo;de levar as suas sugestões
e de conhecer as sugestões do Poder Executivo, através do seu Chanceler,
para que o Brasil se afirme nesta hora, não como uma Nação indiferente e
não é es_te, realmentl!, o des~jo do Senhor Presidente da República, que já~
como d1sse V. Ex" - envwu duas correspondências às duas nações em
connito. Não conhecemos o texto dessas corresporiâênc"ias-. mas acredifo e
estou convencido, pelas preocupações que envolvem, nesta hora, o Presidente
da ~epública, pela sua <.llta responsabilidade de dirigerite de uma Nação
contmente, e de uma Nação que real_mente, hoje, se transformou, já não é
mais uma potência emergente, mas uma Nação que se nfirma;a ca-da dia, no
respeito das demais nações, acredito que a esta j>reoctlpação vão se jun-tarpara :.tmcnizá-la- as sugestões do Senado Federal, a cçntribuição do Senado
Federal. Nesta hora não vejo fronteífas-Cntre a_Opósíçãó- e 6 Governo. TÜdos
nós temos um só pensamento: o de--que- o· a·rãStl se-Saia à altura do seu
passado: mas muito ma i:; ti altura do seu presente e, mais ainda, do futuro que
a ele esta reservado, de lídt!r, sem dúvída alguma, sem desejo de hegemonia,
mas de líder inconteste do Continente Latino-Americano.

V.

O SR. TEOTONIO VILELA Lomanto Júnior.

Muito obrigado, nobre Senado(
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Portanto, Sr. Presidente, temos mais uma palavra do PDS, garantindo
apoio ao requerimento do nobre Senador Humberto Lucena. Creio que
poderemos, amanhã, se incluído na Ordem do Dia - e não há outra razão
para que não seja incluído, amanhã, na Ordem do Dia - poderemos,
amanhã, ter votado esse requerimento.
Se o Sr. Ministro, o· Sr. Chanceler se encontra no exterior, na reunião da
OEA, todos Sabemos que dentro· de dois a três dias ele estará de volta ao
Brasil e poderemos tê-lo, nesta Casa, o mais breve possível.
Eu me eximo de estender-me em mais considerações porque, Sr.
Presidente, nUo era meu intuito falar sobre as Malvinas, não trouxe outros
elementos sobrt: os quais poderia assentar ou prolongar o meu discurso ou as
minhas apreciações sobre o conflitO.
Tomando conhecimento do requerimento do nobre Senador Humberto
Lucena senti que este era o caminho, o caminho que temos que trilhar, seguir,
ouvír o Ministro das Relações Exteríores, a fim de que através da sua palavra,
que não é a palavra de um partido político, mas é a palavra da Nação,
podermos então trabalhar a opinião públiCa· para uma atitude que não
sabemos, exatumente, até onde elu vai rebentar amanhã. Mas ternos
necessidade de preparar a Nação para algUmri coisa.
Corno h·em disse o nobre ·senado"r Làmanto Júnior nós não podemos
ficar indiferentes, e nem hú possibilidade de ficar indiferente, o connito é nas
nossas fronteims, o conflito se travará, inclusive, em águas brasileiras, não
tenho <I menor dúvida, tenho certeza disso; se isso vier a ocorrer as nossas
úguus serão também contaminadas pelo connito. Portanto, o povo brasileiro
[em que estar atento, seguro, com uma decisão tomada c_om relação ao seu
futuro,
--O Sr. Jutahy Magalhães -

Permite V. Ex• um aparte

O SR. TEOTONIO VILELA- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Jutahy Magalhães -Senador Teotônio Vilela, apenas a respeito
da vinda do Ministro das Relações Exteriores, temos informação de que S.
Ex~ já teria manifestado, à Presidência da Comissão de Relações Exteriores~ a
sua aquiescência em comparecer a esta Comissão para prestar todos os
esclarecimentos. Então, acredito, inclusive, que o reQuerimento ·do nobre
Líder da Minoria seja e €: interessante, mas já está atendido pelo Sr. Ministro,
que se dispõe a vir a esta Casa, no momento em que a Comissão de Relações
Exteriore:;. ussim o desejar.

O SR. TEOTÚNIO VILELA - Não tenho a menor dúvida, nobre
Senador. Eu fiz questüo de frisar, aqui, que não se trata de um documento de
Partido: creio que V. Ex' ouviu o meu discurso, não se trata de um
documento de Partido. De maneira que a réplica de V. Ex", ao modesto
requerimento do nobr~:: Senador, creio que foi, com perdão da palavra,
descabida. Porque, inclusive, os outros pronunciamentos, dos outros Srs.
Senadores, todos eles foram se incorporando a um pensamento comum.
Se a Comissão de Relações Exteriores já soliCitou a presença do
Chanceler, creio que seria até de bo111-tom que o Presidente da Comissão
desse co_nhecimento ao Senado disso.
Nós não estamos de um problema de jogo de bico. Estamos tratando de
um problenw da maior gravidade; é uma guerra que está em jogo. Então, não
é a decisão íntima, pessoal, doméstica do Presidente da Comissão ou de um
membro de uma Comissão que satisfaz. Não. Este é um- problema de
conhecimento, de conhecimento d~ Nação.
O Sr. Jutahy Magalhães - Não é doméstico, nobre Senador.
O SR. TEOTONIO VILELA - E é o que estamos reivindicando,
inclusive agora ...

O Sr. Jutahy Magqlh?J~s - Isso já foi" dito,_ in_clusive, aqui"f!O plenário,
em sessão anterior.]á era do conhecimerito, e 0-pi-ópfiO Presidente da Casa,
quando referiu-se ao _Requerimento do Senador Humberto Lucena,
manifestou esse pensamento do Ministro, de que já feito qualquer
entendimento com a Presidência da Comis~são de Relações Exteriores para
comparecer a esta Comissão. Portanto, não é uma manifestação secreta nem
nadu disso, e não é tão descabida. Apenas a minha intenção foi dar esse
esclarecimento, que como estou vendo, não foi tão descabido assim, porque
V. Ex" não tinha ·conht!Cimento dessa manifestação, em plenário, da
aquiescência do Ministro em cOmparecer a esta Casa.
O SR. TEOTONIO VILELA - De Plenário, eu tinha conhecimento.
Mas o q-Ue quero dizer é que os acontecimentos estão numa velocidade tal,
que se na verdade isso fosse para produzir efeitos rápidos, o Chanceler teria
vi lido aqui antes de ir para a OEA. Mas este aqui é um documento da Casa.
Não é um pedido pura quando ele quiser ou -quando achar conVeniente. Não
se trata disso. Aqu·i é u:m prOilunciamerito dã Casa. Este é o documento
competente p-ara·- eSiã h~)ra.
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O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte

O SR. TEOTÚNIO VILELA - Com muito prazer.
O Sr. Humberto Lucena- Desejo esclarecer a V. Ex• que, no Caso, há
dois aspectos inteiramente diferentes. Desde o começo que insisto na
convocação do Ministro, de acordo com a ConstituiÇão e cOrri" o Regimento:
inícíalmente, para a Comissão -de Relações Ex.terioi"eS. Tive _-6 meu pedido
indeferido. porque só a ComissãO ·poderia convOcá-lo, segundo entendimen_to
que a mim me parece ertado, data vênia, da Comissão de Constituição e
Justiça do Senado.

O SR. TEOTONIO VILELA- V. Ex• apresentou requerimento
O Sr. Humberto Lucena - Apresentei e foi indeferido com base numa
decisão da Comissão de Constituição e Justiça, que ente-nde que só a
Comissão é qUe poderia convocá-lo. Não concordo, pois acho que o Plenário
é soberano - isso está na Constituição e no Regimento. Em face disso,
convoquei-o, por este requerimento, para o Plenário do S_enado. Mas o que se
dá, nobre Senador Teotônio Vilela, é que alguns Senadores do PDS entendem
que não se deve convocar Miriistro, mas sim convidá-lo. Então, deixamos de
cumprir uma atribuição nosSa, constitucional, regimental, que é a
convocação dos Ministros de Estado às Comissões ou ao Plenário, para
simplesmente convidá-los através de meros_ atos de cort_esi.a, o que redunda
.nisso que V. Ex~ disse: o Ministro Vein, se quiser. Tanto assim que segundo
soube, S. Ex' teria aprazado para vir ao Senado antes da viagem aos Estados
Unidos, mas resolveu não vir;- achou que deveria ir primeiro aos Estados
Unidos para depois vir ao Senado. Se S. Ex• tivesse sido convocado, aí seria
obrigado, sob pena de crime de responsabilidade, a comparecer ao Senado,
inclusive num determinado prazo que lhe é assinalado pelo Regimento
Interno da nossa Casa. Portanto, aí está a difereriça~~gora, entendo que uma
coisa não prejudica outra-.

O SR. TEOTONIO VILELA - Não prejudica.
O Sr. Humberto Lucena - Mesmo que S. Ex• venha a convite, O que é
algo de se estranhar, à Comissão de Relações Exteriores, nada impede que,
depoís, o Senado aprove o meu requerimento e o convoque ao Plenário, que é
um colegiado mais amplo, onde estão todos os Senadores, onde ~stá_ a
opiniãO pública nas galerias, onde estã a bancada de Imprensa, todos os
interessados, enfim, em acompanhar o desdobramento dessa gravíssima
situação internacional.

O SR. TEOTÚNIO VILELA -

Obrigado a V. Ex• pelos

esclarecimentos. Creio que qUãfltO <i"isso, não vamos mais nos alongar.
Sr. Presidente, espero que o Brasil assuma a posiÇão que lhe compete.
Espero que o Brasil, na verdade, não seja um simples aliado de a ou de brepito - mas que, usando da sua importâriCia, da sua força, da sua
competência, se situe à altura do que todos nós brasileiros esperamos. E que o
requerimento do nobre Senador Humberto Lucena, não obstante a
comunicação feita pelo nobre Senador Jutahy Magalhães, de que a Comissão
de Relaçõ_es Exteriores já fez um convüe aO Chanceler Saraiva Guerreiro, seja
aprovado o mais rápido possível, a fim de que o Ministro; tão logo chegue ao
Brasil de volta da _reu_nião da OEA, compareça ao Senado da República.
Muito obrigado. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS

SRS.~ENADORE&.

Luiz Fernando Freire - LOmanto_ Júnior - João Calmo_n :- Amaral
Peixoto -Amaral Furlan - Lenoir Vargas -Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Bernardino Viana. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a pafavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhã~s. (Pausa.)
S. Ex~ declina di:l palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro_.

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A unificação do salário rilínimO em nosso País tem sido por nós
defendida de há muitos anos, inclusive através de sugestões e apoiamento de
proposições submetidos ao Congresso Nacional e, infelizmente,
encaminhadas ao arquivo, diante da negativa do Governo à tão nec_ess_ária_e
justa medida.
---_
Estivesse em vigor o saláriO mínimo unificado e não teríamos _a_ imensa
migração hoje pre..<>entc nós grandes centros de pessoas, que não possuindo
especialização, se deslocam para o sul do País, onde a mão-de-obra não
especializada recebe um tratamento mais humano do que no norte e nordeste.
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Já se reduziu para três as regiões de diferenciação do salário mfnim-o,
mas são exatamente nas fontes mais pobres onde se localizam os bolsões de
misêi"ia e conseqüenterriente os graves problemas sociais que imigram para o
centro-sul. ínjetanto no já saturado mercado de trabalho, contínuos
contingentes de trabalhadores e, como conseqUência, aumentando em muito
o subemprego diante da grande oferta e da pouca procura no mercado de
trabalho.
No momento em que o Sr. Ministro do Trabalho, já com estudos
prontos, aguarda a presença do titular do Planejamento para definir o
número de regiões e os valores a serem implantados do salário mínimo que
irá vigofar u partir de I I' de maio próximo, fazemos um apelo ao Ministro
Murilo Macedo, no sentido de defender a unificãção dos salários, tendo em
vistu não só a migração, mas ainda os ultos custos dos produtos alimentícios
naquelas regiões, bastando citar o leite, que custando no sul 52 cruzeiros, ê
vendido no nordeste por 57 cruzeiros, tudo em razão das secas e das
enchentes, que anualmente estão presentes para desespero de nossos irmãos
riordestfnos.
Embora os técnicos de São José dos Campos afirmem que a situação do
n-ordeste será melhorada em 1985, devemOs procurar com medidas efetivas
como a que propomos fixar o homem nordestino em sua própria terra,
assegurando-lhe meios mínímciS de sObrevivênCia--e tkando-lhes da mente a
fantasia dos espigões do centro-sul.
Eru o que tinha a dizer,_ Sr. Pr_esidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo, a palavra ao nobre
Senador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores.:
_ Eluborado pela Comissão de Planejamento Agrícola do Amazonas,
órgão vinculado l! Secretaria de Produção do Estado, jã se encontra em fase
de implcmentaçi:io em alguns municípios do médio Amazonas, especialmente
em Manacapuru, Careiro, Urucará, Parintins __ e Barreirinha, o Projeto de
Desenvolvimento Rural lntegrado (PDRI), que beneficiará, inclusive com
regularização fundiária, saúde, educação e trarisporie, cerca de dez mil
pequenos agricultores da região.
Representando, segundo um dos seus autores, o lúcido economista José
Mutias, ex-Secretário de Produção do Estado, "um marco na história
agrícola do Estado, pois, através das suas concepções e formas, deverá servir
de instrumento para orie-ntar a ocupação efetiva da área", esse Projeto, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, está orçado em cento e trinta milhões de dólares,
sendo que um terço desse valor será financiado pelo Banco Mundial.
Já no fim do corrente mês, em Washington, com a presença do
Governador José Lindoso e de representantes do Governo Federal, serão
realizados os entendimentos finais com a alta direção do referido
estabelecimento de crédito pura liberação da parte que lhe cabe na execução
do Projeto,_ fato que, pela sua alta significação para o Amazonas, apressamonos em registrar nesta Tribuna, com louvores a todos os que contribuíram,
direta ou indiretamente, para sua concretização, em particular ao Chefe do
Executivo amazonense,
Fiàãlmenie,- pelo ãpõio qUe deram aO-Projeto, numa prova eloqUente do
seu interesse em promover a melhoria da renda e da qualidade de vida dos
pequenos agricUltores amazonese_s, queremo~ nesta _oportunidade, em nome
dos beneficiados, eXpressar os nossos sinceros agradecimentos ao eminente
Presidente JoãO Figueiredo aO -dinârrllco e faientoso -titular da SEPLAN-,
Ministro Delfim Netto.
Era o que Hnham?S a dizer, Sr.-Pr~ident(!, (Muito bernl)

e

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Con-cedo a palavra ao nobre
Senador Mauro Benevides.

_ O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs.. S_enadores:
O recente_ falecimento, na capital do meu Estado, do Dr. José Leite
Mara!lhão, repercutiu intensamente nos círculo~ sociais, universitários e
culturais do Ceará_ em_ ra~ã_o_ do prestíg_iO _que desfrutava junto à _nossa
cOmunidade, granje3ào aõ longo de váriaS dêcadas de exemplar atuação
como médico humanitário, corno homem de sociedade e como administrador
probo e dinâmico.
Já em idade provecta -- completara 88 anos - mantinha-se
admiravelmente lúcido, o_ que lhe per!:f!_i_tia ac_ompan~ar todos os fatos ligados
à nos-sa terra e ao- País, cumprindo, ain-da, compromissos intelectuais,
membro que era da Academia Cearense de Letras.
Como profissionul de Medicina, formado na Bahia, projetou-se
merecidamente no seio de sua classe, pontificando ao lado de grandes
expoentes da geração de que foi contemporâneo, entre os quais os
inolvidáveis José Frotâ e Antonio JUsta.
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Ã frente da Prefeitura de nossa Capital, ofereceu ao __desempenho do
cargo o melhor de suas energias, imprimindo irrepreens_ível aus~eridad~ aos
gastos públicos, com o que reorganizou as finanças municipais, torriando-as
em condições de arcar com o pagamento em dia do _funcionalismo e a
efetuação de obras capazes de concorrer para o desenvolv-imento urbanístico
de Fortaleza.
Como Presidente do tradicional Clu_be Iracema, notabilizou-se por uma
gestão profícua, asSinalada pelos empreendimentos que conseguiu
concretizar, dentre os quais a construção de uma sede majestosa,
posteriormente transferida para o patrimônio da Edilidade, a fim de servir de
sede à Prefeitura e a quase todas as suas Secretarias.
Ascendendo à imortalidade literãria, autor que· era· de alguns livrOs e- de
numerosos artigos publicados na imprensa nordestina, Leite Maranhão
passou a integrar a Academia Cearense de Letras, honrando e dignificando
aquele prestigioso Sodalício no qual tomam assento grandes expressões da
inteligência alencarína.
--·
Casado com D. Ercila Botelho Maranhão, legou aos seus filhos Lúcio e
Maranhão Filho, ambos médicos, ao advogado Túlio Maranhão e à Sr' Rute
Maranhão Chaves um inestimãvel patrimônio de grandeza moral e de
fidelidade às causas mais nobres, de interesse da coletividade.
Na sua juventude, engajou-se na campanha civilista liderada por Rui
Barbosa, cujas idéias passou a: defender ardorosamente como tribuno c;le
méritos comprovados:
O magistério constituiu também um dos setores de seu fecundo labor,
tanto a nível de ens_ino normal, como o- superior, na Faculdade de
Odontologia do Ceará.
Por sua hombridade, cultura, espírito púbHco e devotamento à causa da
Medicina, Leite Maranhão sempre mereceu o respeito e a cons_ider_ação de
seus coestaduanos.
Rendo, pois, Sr. Presidente, à memória 'imperecível do ilustre professor
- a quem estive ligado por laços de velha estima - a minha homenagem,
revestida da_rnais profunda saudade. (Muito bem.') __
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -~ Não há mais oradores
inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte
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Votação, em primeiro _turno_!_ Qo Projeto de Lei do Senado n'il 164, de
1981, de autoria do Senudor Lu-iz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob n•s 815e 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 .c Justiça.
·votaç-ão, -em priineiro turrlo, do Projeto de Lei do Senado n~' _352, de
1978. de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de
alimentos, tendo
PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela co_nstitucio_nalidade, juridicidade e, no
mériiO·:-fãvorãveJ. --- ·
-·
6

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 255, de
1980, de autoria do Senador_ Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei nl' 5.480, de 10 de agosto de 1968, disdplinando o pagamento do 139
salário devido aos trabalhadores avulsos_._ t~ndo
PARECERES. sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiç-a, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finança.f, fav.orável.
7

Votação, em primeirO turno, do Projeto de Lei do Senado n'il 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
ComisSões_:
- de Constituiç-ão e Justiça;
- de LegúlacàO -Social;
- de Senü:o Público Cil•il; e
- de Financa.f.
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Votação, em turno únicO',' do Projeto de Lei da Câmara n'il 114; de 1981
- Complementar (n'~ 168/80 - Complementar, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, alter-ando o Decreto~lei n'il406,
de 31 de dezembro de 1968,-que estabelece normas gerais de direito tributário,
e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s 1.354 a 1.3:56, ~de -1981, das
Comissões:
- de Constituiç-ão e JustiÇa;
- de Econornia; e
- de Financas.

Discussão, em -p'riineirO -turno, do ProJeto de Lei do Senado n'il 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contúbil e dá outras providéncias, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
.:.... de Constituiç-ão e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade;
- de _Legislação Social, favorável;
- de Seni('o Público Cil•il, contrário; e
- de Economia. favorável, com as Emenda.s de n'~'s 1 e 2-CE, que
apresenta.
(D~pcndendo du votação do Requerimento n'il 35/82. do Senador
Gabrid Ht:rmes, de adiam61tó da discussão para reexame da ComisSão de
Serviço -PúbliCo CiviL)

(Dependendo da votação do Requerimento n'il 47/82, do Senador José
Fragdli, de adiamento da votação para reexame da ComissãO de- Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 25 minutos.)

2

Votação, em primCirci tUrno, do Projeto de Lei do Senado n913, 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 Constituição e Justiça, pela constitudorialidade e ju-fídícídade;
- de Legisla cão Social, fa vorãvel;
·
-de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.
3

Votação, em pririlCiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'il 329, de
1980, 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 também integre a remuneração, tendo
PARECERE~, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiç-a, pela constitucionalidade e juridicidade;
--de Legülacão Social, favorável; e
- de Finanças. favorável.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO
NA SESSÃO DE 22(4(82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Durante a minha permanência de mais de 1 anos no Senado Federal,
aqui e ali tenho exposto as minhas preocupações com o Nordeste e,
especialmente, no que diz respeito ao meu Ceará.
A regularidade da estação invernosa é a responsável pelo equilíbrio
sócio-econômiço Çe _uma_ população que ainda busca, na agricultura e na
pecuária, a fonte reguladora de _sua economia. No entanto, a sua
irrcg_ularidade tem sid_o causa, embora de maneira cíclica, do
empobrecimento da ensolarada região nordesHna.
O Centro TécniCo Aeroespadal de São José dos Campos,
cientificamente, fez uma previsão sobre 5 anos de estiagem no Nordeste, da
qual não se poderá retirar uma vírgula sequer do que foi previsto, quando
nada a~é _:.~qui!
O Sr. Alberto Silva - Dá licença para um aparte, nobre Senador
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O SR. ALMIR PINTO- Pois não, nobre Senador Alberto Silva.
O Sr. Alberto Silva -:: Eu que, CODl_ V, Ex•, visítei o CentrO TécniCo
Aeroespacütl de São José. dos Campos, e lá constatando exatamente o que V.
Ex• está dizendo, que não se pode retirar uma vírgula do que preViu aquele
Centro a resp-eito do que nestes cinco anos está oc;orrendo,.Lqueriª apenas
fazer um registro aqui, pois, V. Ex" e eu fomos relatores daquele docuffiento,
desejo expressar aqui exatamente-a minha estranheza pelo fato de que, àquela
ocasião, quando demos c_onhecimento inclusive à Casa do que estava
ocorrendo, - e lá se vão quase _dois anos da nOsSa visita - -a-lguns
governadores, a começar pelo do meu Est_ad_o, __critic<lram acerbamente os
técnicos do CTA. E o do meu Estado chegou até a di~er que nuvem- nãÕ era
carneiro para ·ser tangida, como estava dito Oo n!Iatório dÜ ctA.
Antecipando-me ao que V. Ex~ vai dizer, lamento pOrque não só o seu E~t~d~
sofreu e está sofrendo as coiiseqUêhcl:is dessa irregularidade climâtica. E ao
que sei nenhuma providência foi tOrriada no s-entido de que os recurs-os totais
pedidos pelo CTA c-hegassem até aquele órgão para mírtonir·-a situação do
Nordeste. V. Ex~ tem o meu apoio total ao que vai dizer porquejã sei que é,
exatamente, a respeito da nossa visita, ao CTA, e não das providências _qlJe
deixaram de ser tomadas. _ ..
_
_
- -

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço e digo que sempre contei com o
apoio de V. Ex• porque, como V. Ex• há pouco afirmou; fomos cómpá.nhdros
naquela viagem de dois mil quilómetros percorridos entre Fortaleza e
Teresina, ao que vimos c assistimoS daquela população conflagrada. E tenho
sempre n cautela, nobrt.! Senador Alberto Silva, quando falo no CTA, de dar
aquela acentuação que ele nos deu, naquele dia de aula que assistimos lá em
São José dos Campos.
Tenho dito repetidas vezes - e não me cansarei de fazê-lo - que os
técnicos do Centro Técnico Aeroespacial de São Jos_é dos Campos, em São
Paulo, nos disseram que iríamos ter, provavelmente, cinco arlos de estiagem,
com-dois anos de piques, 81 e 83~ 82 seria quilo que nós chamamos, lá no
nosso Nordeste, de um in_verno "lavado"- e~AIJ.C.. f.l~!_o_~-~.p_odeJer_ certe~a
do tempo de sua duração: e se de fato ele chegaráa ser um inverrío cria-doi, e
que amenize o sofrimento, a fome da gente nordestina.
Digo isso porque alguns jornais do meu EstadO anunci3ram ql;e o cTA
~teria dito que o ano de 1982 se_ria o pior ano de estiagem. Não, -os téCnicos
não nos disseram isso, pelo contrário. eles disseram Cfú.e teríarrtoirdois anos de
pique: 1981, que de fato foi, e 1983 que poderá ser; mas o que não se pode, Sr.
Presidente, é duvidar dos estudos cien_tíficos do Centro. Téçn_lco A_c::!oes..eacial_
de São José dos Campos. Está aí tudo- direitinho como el_es prevírarri; ·e âind-a ~
adiantaram uma çoisa: que seca não é só a falta de _Çhuv·a-, Nós podemos ter
seca com chuva, corno tivemos eni 1981, em que os grandes açUdes
sangraram, lá no Ceará, como ·acontéCéü com os aÇUdes de Or6s, e B~nabuiú,
além de outros pequenos e médios reservatórios. Seca é chover fora de tempo.

. O Sr. Alber_to Sil~·a- Exatamente. Nobre SC:né!dor, ae_~!l~~-p~r~. ~~o
deixar passar a oportunidade: o que é mais grave de tudo isso é que o
documento do CTA foi entregUe aos governadores de Estado em junho de
1978.
O SR. ALMIR PINTO- Foi a(juela célebre reunião da SUDENE.
O Sr. Alber(o Si/t•a ~ Exatamentc. Esse documento foi "erifi'egue aoS
governadores cm 1978 e repetido em 1979, prev<!ndo o acontecimento, e
pedindo as providências. E- nem os Governadores e nem _a_ SUQ~NE
tomaram as providências solicitados pelo CTA. Isso é o que é- mais grã:ve.
O SR. ALMIR PINTO~ f: um complemento ao que nos disseram os
técnicos lá do CTA. e da verdade do_ que estamos observando e assistindo.
Recordo-me bem de que, naquela ocasião, eles- fiedirarif r89 milhões,
para 1980, e 89 milhões para 198\.
O Sr. Alherto SiNa -
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O SR. ALMIR PINTO - Porque o grande problema da seca, da
estiagem, da falta de chuva no_Nordeste, seria mais ou-··menoS reSolvido pelo
~..10CUMA. através a formaÇão de nuven-s, Poroue n-ãO -adíant3.. por
exemplo, termos os aviões, como tem a FUNCErvÍE, no- Ceúá,--p~r; o
bombardeamento das nuvens, se essas nuvens não ~_parecem. Tanto que,
naquela oportunidude, eles usariam um navio desses já encostados da nossa
frota, e qUe" seria Colocado no Atlântico Leste, e de lá disparariam poeira de
carbono que, com evaporação, o aquecimento; o calor oceânico com aCrue1a
poeira de carbono, formar-se-iam nuvens, as quais seriam- tangidas ao
continente, atraVés daquela graça que Deus nos deu, que são os ventos
allseos, que sopmm de Norte a Nordeste. Com isso as riU vens -sefla}l]. l<Í"!:~li:idas
para o continente, na velocidade X; se nã_o caíssem, afehtãó é que· se"dãria o
·
seu bombardeamento.

M;.~s_ o que csto sahendo-::- c não tivenws mgis notícias do CTA- é que
teriu se concretizado a Tmphmtação de ufna das 5 estações de rastreamento,
n.:1 cidade dt.: Pt:trolina, jú que a~ outras quatro deveriam localizar-se em Feira
de Santana, cm Caicó, cm J~gLJ_~_rlb_e e _erp,_ Picos,. Seria interessante V. ExJ
como Presidente da Comissão de Assuntos Regionais do Senado promover
uma nova visita a São José dos Campos para nos inteirarmos do que poderá
acontecer de novo lú para -o nosso Nordeste. Com a implantação das estações
de rastreamento os aviões teriam u_ma orientação segura, não sairiam a catar
nuvens üqui e uli, nu incerteza; eles sairiam sabendo a posição delas e as
bl)mbardeariam. Depois se contaria exatamente <;om o _MODART, que _seria,
digamos assim, o controlador, o distribuidor das chuvas. E já agora parece
- --que se fala até no MODAEST, em virtude da apreensão do_ Governador de
Pernumbuco, de que essas- nuvens não fossem levadas às regiões bem
cho\:Jdus e. provocassem prejuízos nu lavoura da região do Brejo. Então
MODAEST duria uma orientação a essas nuvens, para serem bombardeadas
nos locais mais necessitados.
CoinO csram<is sem ·notícias lembraria a V. Ex• a necessidade de entrar
em comunicação com o Centro Aeroespacial, e se possível voltarmos lá,
porque somos nordestinos e nos interessamos por tudo que diga respeito ao
nosso Nordeste. E seria assim uma nova _visita, já com esses quatro anos
.çomprovadl~S de seca__ de aco_rdo com os "estudos feitos pelo Centro. Seria,
pois. bem interer;sante que tivéssemos mais -essa oportunidade, para sabermos
qual o futuro que OQS uguarda a partir de 83; como está-se configurando o
4uadro ecológ_ico_dQ No_rd_e_ste Qras_iJeiro uté o fim desta década.

V Sr. A/berro Silra - Permita~me nobre Senador. (Assentimento do
orador.) Realmente V. Ex' a~o~da com muita oportunidade o problema. Vou
tomar as providêndas necessárias púa, noVainente-, con-stituirmos aquela
Comissão e fazermos uma visita uo Centro e ·verificar quais foram as
provid6n~ias tomadas daquela época para cá, o que está previsto, o que se
desenvolve na úrea. Mu:; o que quero fixar, neste instante, é que de 1978,
qu~1ndo o CTA apresentou o seu programa, e pediu aqueles recursos, de lá
par.rcft-o Governo Fedcwljá vai gastando, no Nordeste, quantia quec.c;tá se
~aproximando <lOs setenta bilhões de cruzeiros, para atender a quase um
mílh~o de n;,tgei:.Jdos, nas frentes de emergência. E o programa do CTA não
ultr;,1passava os quinhentos milhões, nos dois programas. Ora, é esse fato que
caus<J esrêcie -c que· não custava nada t~c-iie dado .a um Centro de tamanha
importilncia tecnológica, como é aquele, e com o respaldo honroso do
Ministério da Aeronáutlca, vamos dizer, çom o aval de um Ministérío qUe
cria -o- Instituto Te:cQológico, o ITA, que cria a EMBRAER, então tem
prestígio nacional p;.Jra ser o avalista daquele Centro. Não custava nada o
Governo Federal ter dado aqueles recursos naquela ocasião, e talvez nós
e-stivéssemos numa situação bem melhor, e não tivéssemos gasto tanto
dinh~jro, como gastamos, com as frentes de emergência. V. Ex' aborda com
pr:e-ctsão~ o problema_~_ n~~ta tarde .

-- ·-0 SR. ALMIR PINTO- A- grand~ verd;de, nobre Senador, é que o
Governo procurou assistir ao Nordeste. Quanto a isso não há dúvidas,
porqu-e ·-o President~ Figueiredo tem dado toda assistência, através do
Ministério competente, o Ministédo do-- fnterior, onde vamos encontrar
aqucl;.J figura exponencial do homem público, que é o Ministro Mário
Andreuzza_. um gaúcho que_ p~1rece ter sangue nordestino devotado a um
trabalho dig_no de menção.
O Sr. Alherro St11'a - Eu reconheço.
-o--SR. ALMIR PINTO- -E, adema_is, Se a emergência tem apresentado
ralhas. é muito nalurul, porque o órgão encarregado de superintender o
desenvolvímento do Nordeste roí esvaziado e não pode planejar uma política
para o Nordeste, quando eclodisse uma estiagem de cinco anos, como a que
vem ocorrendo.
Tenho aqui e no final, se V. Ex• me permitir; irei pedir a tranScriÇão de
um ~emorial dos engenheiros agrônomos do Cearã sobre a questão da
emergência permanente, onde eles dizem como a mesma deverá ser
executad:.t.
.-o,:~r. -~lá~r~~-~ih·a
dJ fi<iCiencw. d-e

põUQUHitlú

v.

No~re Senador, apenas pediria mais um
Ex.~. rara fixar a minha

posição. Não discuto,

como nordestino, como _piauiense e ex-governador, e agradeço as
providências, com_o todos os nordç~tinos <~,gra_dece!Tl as providências do
Presidente Figueirc_do e do Ministro Múrio Andreazza. _Nós todos -somos
reconhecidos ao esrorço feíto para ajudar aos flagelados do Nordeste. O que
eu qui~ caracterizar é que talvez se gastasse muito menos do que se gastou, ...
O SR. ALMIR PINTO (J ~r.

Matéria p\anejada, planificada, ...

AJhc:rro_ __ $il~a _-.... se.e,la tlv~se sido <:ttendida a tempo. Nem
d1scuto se as rrent~~ ~e__ emergência estavam certa·s ou .não, era o dinheiro· do
CTA no devido tempo.
.
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O Sr. José Lins - Permite V. Ex' um aparte
O SR. ALMIR PINTO- Pois não, nobre Senador José Uns.
O Sr. José Uns - Senador Almir Pintõ, creio q-ue vale Urii.a eplicação,
neste momento, qw;mto aos dois programas que foram sugeridos pelo CTA
pant o Nordeste, aos quais se referia o nobre Senador Alberto Silva. Trata-se
do MODARTE - Programa de ModificaçUo Artificial do Tempo- e o
MOCLIMA - que seria Modificaçlio do Clima do Nordeste, um projeto
bem mais ambicioso. O primeiro se refere ao problema da chuva artificial, da
nuclcaçào de nuvens e do aumento da precipitãçào das formações que,
digamos, se desenvolvam naturalmente na região. O s~gundo pretende, além
disso. modificar a quantidade de nuvens sobre a região, através da instalação
de uma camada de carbono a uma certa altura do_ Atlântico, o que
aumentaria ;;1 quantidade de calor sobre a água e uma formação maior de
nuvens - é um projeto bem mais ambicioso. Mas posso garantir ao nobre
Senador Alberto Silva que o MODARTE, que se refere a um programa que
vêm hú 10 anos sendo conduzido, teve, com o pedido do CTA; um apoio bem
mais amplo. Há cerca de 4 meses o Governo iniciou a instalação de cerca de
10 centros cm toda u região, Cada um deles dotado de aviõ_es e das condições
mínimas necessárias para o atuque às nuvens, ao rebanho de nuvens numa
opcra~o,·Uo que V. Ex~ tüo bem conheCe. QuantO ao -outro, O projl:-t6 foi
bastante áitkudo pelo Conselho Nacional de_ Pesquisa, e a"credito que hoje
eles estejam fazendo um rcexame do assunto com o objetivo de detectar, de
chegar a alguma conclw;ão sobre as vantagens de se aplicar recursos nesse
segundo programa que seria o MOCLIMA. Realmente, o Governo deu
atenção a esses dois-projetes e a nós iss-Q é nluito grato, embo"ra -naturafmente
a gente tenha pressa, porque o sofrimento jú vem de longe.
O Sr. Alherro Silm Senador

Permite V. Ex• um pequeno registro, nobre

O SR. ALMIR PINTO -·Pois não.
O Sr.Aiherto Si!l'a- A informação do CTA foi dada em 1978 e V. Ex'

nós dú, p;;tra contestaçüo noss-a,...

·

O SR. ALMIR PINTO- Acontece que o Senador José Lins não estava
presente quando do aparte de V. Ex•
O Sr. Alberto Silra -Mencionei que todo aquele programa do CTA,
inclusive o orçumcnto que ele pedia para a instalação dos dez centros foi de
1978, isto é, ele alertou o Nordeste e o País que a partir de 1979 ia acontecer o
que estú acontecendo. Já estamos quase no fim do período e o que estou
reclamando foi o atraso das autoridades. Eu diria mesmo, nobre Senador, V.
Ex' que me conhece pessoalmente, que se cu fosse-governadOr do Piauí em
1978, pelo menos no Piauí e com recursos do Governo do Piauí, o CTA teria
instalado os centros- digainos que fossem- dOis no -Piauí, dos- deZ~ os dois
do Piauí teriam sido montados. O que acho é que houve urna espécie de
disrlicência c desáeriça doS- governadores e seus técnicos~ iui-m instituto àe
tamanha envergadura tccnológica__como é o CTA.

O Sr. José Uns- Permite V. Ex' um aparte
O SR. ALMIR PINTO- pois não, Senador José Lins.
O Sr. Jo..,-é Lins- Não entro no mérito da posição dos governadores. A
mim me parece que o programa é mais federal do que propriamente estadual.
Mas, em primeiro lugar, o CTA ·nà<f-àCertou tanto quanto poderia parecer,
porque ele previu que o ano de 1982 seria o pique da época ruim.
O Sr. Ali>erro Silm- Não, 1981 c 1983.

O Sr. José Lins- Pois bem, de 1981 a 83.
O SR. ALMIR PINTO- Não, 1981 e 1983; são dois anos de pique.
O Sr. José Lins - Pelo gráfico _que tenho, pelos estudos que fiz do
documento do CTA, o gráfico começa a se agravar a partir de 1979, 1980,
1981 e 1982,jú em 1983 tendendo a melhorar- seria 5 anos; atualmente O
Centro jü prüpôS que teríamos ·mais 4 ou 6 anos ruins. Acontece, nobre
Senador, que este ano exatamente, o inverno tem sido, pelo menos em alguns
Estados, relativamente bom, todos os 93 mil alistados do Piauí jã foram
desalistados, já foram tirados da emergência e, do Ceará, os 390 mil tiveram
uma baixa de 120 mil nestes últimos dias. De modo qLie, pelo menos nesses
dois Est:.1dos, o inverno tem sido razoável, há um movimento para que a
emergêncin não seja desmobilizada, mas esta é uma outra questão que
certamente merece toda a atenção de nossa parte. Mas, para nosso prazer,
digamos ussim, porque ninguém quer o mal para a nossa Região, o CTA, a
meu ver, não acertou tanto. Era o que eu havia previSto, quando fiZ um
discurso, em 1980, sobre esse estudo do CT A.
O Sr. Alberto Silm- Gostaria de dizCr justilmeil.te o Seguinte: seria até
milagre se um organismo feito por homens ...
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O SR. ALMIR PINTO- Acontece tanto, não é
O Sr. Albl!rto Silva - ... por mais conhecimentos que ele tivesse,
acertasse 100%. Mas 80% do que o CTA disse acontec_eu. E mais, nobre
Semldor. no meu Estado notícia é rTiuito fácil de dar: o Governador avisa que
o Secretá-rio de Agricultura -do rricu Estado disse que este é um ano fartura.
Estou andando no interior do meu Estado, como candidato, como exGovernador, conheço o meu Estado como a palma da mão- e tenho visto
que m'ais de 50% da lavoura de cana está perdida, nobre Senador, porque hã
irregularidades.
--

0 SR. ALMIR PINTO -Informo a V. Ex• que tenho um pedacinho de
chão no Ceará - minha cunhada é quem o administra - e, até caiu uma
chuva de 78 milímetros e outra de 35; então, milho não haverá; poderá haver
feijãozinho, mas milho não.

-o Sr. Alberto Silra- Então, aquelas informações do CTA têm 80% de,
vamos dizer, possibilidades de acontecer, estão aconte_cendo. Ora, se alguém
me previne que vai haver uma calamidade, no mínfmo eu deveria dar um
pOuco ·de crédito à importüncia do Instituto. O que eu quero dizer é que o
Instituto tem embasamento científico suficiente e ·experiência, para daiinformações desse tipo. VamoS dizer que no primeiro ano, ninguém
acreditasse, mas do segundo ano em diante já é imprevidência não ter feito os
10 centros. O que custava O Governo jã gastou mais de 50 bilhões, nobre
Senador José Lins; 50 bilhões é muito dinheiro, e o CTA não pedia mais do
que 500 milhões. O que custava ter jogado um crédito de confiança de SOO
milhões no CTA O Governo do meu Estado pediu 600 milhões para terminar
um estádio.
-O Sr. José Uns- Senador, e~ não discuto esse poriÍo. Inclusive, quero
deixar bem claro que será impossível do Governo Federal desmobilizar
emergência onde não houver inverno. Acho que seria um crime fazer isso.
(J Si-~ -Aiberio

Silva ___: Não,- mas eü- i1ão e'stoU falando isso.

O Sr. José Lins- Quero _dizer:_ que estou de acordo com V. Ex~ Não se

-pOde desmobilizar a emergência onde não há inVérno, que seria o caso dessã.
área a que o nobre Senador Almir Pinto se refere. O que_eu quero dizer a V.
Ex• é que a própria notícia divulgada pelo CTA, de que o Nordeste teria 5
anos de _seca, foi uma notíciã estr~nhamen~~ _prejudicial. T~lvez, em
confidêiicia, devesSe ter sidO estudada, analisada, e o Governo tomar
providências de precauçUo, porque a notícia--era ierrível. Agora, felizmente,
não tivemos, nem vamos ter, esses ~anos _de s~ca, pelo menos generalizada.
O Sr. Alberto Silva- Mas, ele não disse 5 anos de seca, nobre Senador.
ele disse 5 anos de irregularidades._ E, mais lima coisa importante, riós que
tivemos lá, as informações, nobre Senador José Lins, foram secretas; as
primeiras informações do CTA foram em carãter secreto e sigiloso aos
governos estaduais e à SUDENE, em 1978, para que tomassem as
providências. Só depois, que ninguém falou, e quando jã estávamos no ciclo
da seca, é que os técnicos do CTA falaram publicamente. Eu gostaria de fazer
este reparo.
O SR. ALMIR PINTO- Diinte da infoi-mação prestada pelo nobre
Senador José Lins, de que já o CTA está dando um efastério à previsão, eu
voltarei àquele apelo que fiz a V. Ex• de irmos até lá para sabermos qual o
procedimento futuro da ecologia do NordeSte braSileiro. Muito obrigado a V.
Ex'
Mas, Sr. Presidente, continuando, dii-ei justamente isto:
Este ãno de 1982, parece o menos mau quanto às precipitações
pluviométricas, não oferecendo a escassez que se acentuou em 1981, se bem
que prevista para o ano de 1983 irmãos gêmeos, jâ que os dois foram
considerados anos de "piques" da estiagem, dentro do terrfvel qUinqUênio de
seca e de miséria par"a o sofrido Médio Setentrião brasileiro.
Fico às vezes assim, a pe-nsar que o meu nobre colega e conterrâneo
Senador José Lins, não aceita muito o estudo do CTA. Um dia ele quase que
me disse que eu era uma cassandra ... , mas na verdade ele não aceita muito, os
estudos de São José dos Campos.

Mas- é preciso que se diga que o ano de 1982 não estã tão promissorcomo se alardeia - para que induza o Governo Federal a uma
"desativação", imprudente da emergência.
Quem visite a área problema, por maior boa vontade que tenha em ver
generalizada a estação invernosa, até_este momento, apenas regular, sente__a
dura realidade em constatar que, neste mês de abril o "inverno" tem se
limitado a chuvas finas e esparsas, não oferecendo margem a muito
otimismo.
Lendo os jornais da minha terra, um seu editorialista reportava-se às
palavras do Presidente da Federação da Agricultura do Estado do Cearã-
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FAEC- que se constituem numa séria advertência à população nordestina,
ao afirmar que não se pode considerar uma cois_ã_~c;erta o -jnVernQ, para
considerá-lo "pegado", como por lá costuma-se dizer. E pefgunta o
Presidente du Entidude: ··como considerar definida L!_m~ fase çQuvosa que
não fez ainda água com suficiência em: qualquer município Até hoje, já
estamos no final de abril, c como costuma-se dizer: "abril chuvas mil", os
grandes açudes ainda não sangraram .
... "lembra ainda que até agot-a a pluviosidade tem sido_ distribuída de
modo a garantir somente o desenvolvimento das plantações em alguns
municípios". Já lhes dei notícia que minha cunhada comunicou-ine_que lâ em
lpaumirim- vou localízar o municípiO- talvez tenhamos apenas um pouco
de feijão, mas do milho, do arroz, nem se fala.
E certo que este ano de 1982-estã se diferenciandO dos 3 anos anteriores
perfilados neste qüinqüênio de seca. Assim é que- nos anos de 79,80 e 81 as
chuyas, embora, poucas, foram fortes e fizeram ágUa ·nos peqilehos,-mêdios e
grandes açudes, não só favorecendo aos pecuaristas, como ainda, aos 33
milhões de habitantes do Nordeste, que confiam em Deus, rogando-lhe para
que a pluviosidade da presente estação inverrios_a, seja copiosa, para· que não
lhes venham a faltar o precioso líquido. O caso de_ Fortaleza já citei. Se
Fortaleza não estivesse, contando com a água dos dois grandes açudes que
foram construídos pelo Governo do Estado, atrayés do M~nistério do
Interior, os Açudes Gaveão e Pacoti a estas horas a capital cearense estaria
morrendo de sede, porque o açude que a abastecia, o Acarape do Meio como
sabe V. Ex•, secou.
O Sr. Albt!rtO Silra -

t veraade.

O SR. ALMIR PINTO- Este discurso fiz há uns dez~diast era pa_raser
lido antes da viagem que realizei à Nigéria, mas ainda -eStá-aliúiliiádõ!
Aí está o drama por que vem passando a grande capital baiana Salvador - sempre banhada por chuvas torrenciais; mas, lia hára presente,
está com os seus reservatórios a se exaurirem, submetida a um racionamento
d'água - e o pior - sem contar no céu cOm nuvens que possam ser
nucleadas!
Daí, Srs. Senadores - a apreensão do nordestino com a notícia da
desativaÇào ·da emergência. diante da irregularidade do inverno.
Esperamos que as chuvas _venham a se intensífica_r _em abril - mês de
.. chuvas mil" e que se prolonguem, assegurando_ assim a colheita de uma boa
safra, com gêneros alimcriticios em abundância; além de uma boa colheitã de
algodão, caju, cana~de~açúcar, café, e mais, a pecuária, a gerarem ri{}Uezas
para o Estado. Esta a nossa grande esperariça.
Mas, Srs. Senil dores-- mesmo tudo correndo bern_ nest~ ano çie 1982, eu
pediria a atençilo para um movimento que se esboça no Ceará, em qUe o:s·
agrônomos cearenses, num do_cumento que deverá merecer a maior atenção
do Governo Fed_eral propõem a "Emergên"cia Permanente"- num combate
aos efeitos da seca,
Pedirei a V. Ex•s permissão para ler tão -íffiportante sugestão, para que
todos t~nham conhecimento do seu inteiro teor:
A Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará
encaminhou ao Grupo Especial de Socorro às Calamidades
Pública~ (GESCAP), um documento propondo a transformação do
utual Programa de Emergência num Programa Permanente __ de
Combate aos Efeito:» da Seca.
______ --_ _
_
A desmobilização elo programa atual, segundo o Presidente da
Associação dos Engenheiros Agrônomos, Luls Carlos Regadas,
causará sérios prnblcmas de nu_tureza económico~soctai à
t.:omunida<.le rural, principülmente aos agricultores sem terras, ou
proprietários de minifúndios.
Empobrecimento
No documento entregue ao Secretário da Agr_i_c~)~ra e
Abastecimento (Presidente do GESCAP), os engenheiros
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agrônomos tecem considera_ções sobre a situação do agriculto
cearcns·e, considerando as secas não como causa, mas corno una
.. agravante da miséria preexistente de cerca de 80 por cento da
populaçjio_rura_!._ q_~_seja,- 40 por í::e~tá_ d~ populáção- regional".
Observa· ainda o doCutTienUlqi.ie -nos a-nos de inverno normal o
cmpobrecimeni9 da população rural é constatado d_Cvi_d_o ao
aviltamento dos preços dos produtos na época de safra e ca-restia
dos Pràdtitõs_ nãO a-grícolas, aléffi da falta de condições para Um
trabalho correto na terra, garantindo melhor produtividade.
Estes fatores- sãó oriundOS da n-ecessidade imediata de venda
da safra, para quitação de compromissos de crédito, e da
nece.."isidade á~ _<!çJ_quirir os produtos nec~sári9s à subsistência de
come~dantes e Q!!tco~ _atravessadores. f\.ssim, os ag~iCultores ficam,
rnuifas vezes, sem condições para se manterem nos períodos de
entressafra.
Os ·agfôt'lo'niõS observam também que as obras e serviços
exeCutados -pelo Programa de Emergência não tornaram o
trabalhador mais Torte. Ist9 porque os maiores benefícios foram
--- --par.:r·---of-itíédiOS- -e-- f:ft~rndes proprietlrios,_ através de dívidas
perdoadas e crédito subsidiado.
.
-~lertam aji'l-dU _g!:!e_ a-deSITio_bilizaçà'? da ~ineigência afetará o
trabalhador sem terra -=6 ·peqUenO prOprletáfro, porque é sabido
que somente após quatro meses de inverno regUlar a população tem
conçiiçõe~ d~ __ obter uma. colheita que ass~g_ure sua subsistênda.
Assim, deSmobiÜzã.ctO O programa, at~ o período da colheita, o
ágríCuit07JJequenú--otr-ffi~~~fo~n}!OteTão -can:dições de sobreviver.

e

Proposta
Após uma exposição -de mOtivos, os engenheiros agrônomos
propõem: I. A transformação dos recu(sos atualmente destinados
ao pagamento da Emergênc:;ia em fonte permanente de
·- finünciam-ento ãos pequenos produtores sem terra para aquisição de
terra própria, articulando este objetiv-o cOm os mesmos propósitos
contidos no Projeto Cear_á e no _Pç_ojeto Sertanejo, especialmente em
seu Ex~r~f() I. 2. Além _9a __ ª-qL!l_~_ição d_e"_!__erra estefur:tdo de recursos
deverá proporcionar crédi~o _9e Cústeio,'."na compra antecipada da
_pr()dl:lção___e!_ou e~~t;d~ntcS_- c:l#-:rr_~_quÇão. ~ _c~édlto de_ investimento
pnfa implantação de infra~estrUfura nas~ p-iopriedades adquiridas,
peJos- prodUtoreS -sem te"rrã~ 3. Nas comunidades mais carentes, o
programa poderia também construir, com participação dos
agricultor~s. unidades e::;c;olar~s. de sa9-de e outras obr_as
_consid~~;d~s.. P~imo;dlaiS-Peiõ-~ S.Tn.diêãtOS rUrais. 4. A assistênciá
técnica Us pequenas propriedades e-aos beneficiáriOs do programa
seria proporcionadu pelOs engenhdi'oS ·agrônOmos atualmente
engiúadõs no _prOgraina d~ E-inerg_êricia, ~ ouúõs que certainente
seriam necessúrios coÕtratar Coril-õ deienVõlviffieOtO do programa.
Segl!ndo o Prcsidente_~a Associação, Luís Carlos Regadas, os
recur_~ps atualmente empregadoS na Emergência, quejã se prolonga
por três anos, nUo são uma concessão do_ Governo Federal, e sim
uma obrigaçãO dt: suPr}_r :.~s_ necessidades mínimas de uma
popuhu;ào carente, e m<l:ntê-los e":l apl_icações que fortalecessem o
ãgricultor nordestino seria uma exigênCia "juSta, que -as autoridades
nordi:St'iriLiS'fL-lri--c.- aever- cre--re!Vfn dica r.
Aí estú o documento que dcyerú figurar na~ reuniões da SUDENEcomo
uma dus principais reivindicações para o Nordeste semi~árido e sofrido!

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estc_seria o pronunciamento que eu
devcriu ter feito na segunda ou terça-feira da semana santa, mas não houve
sessão. Em s~:guida viajei ao exterior, mas sinto, pelas informnções que tenho
obtido no meu_ E;.;t'-!do,_qu~? _escrevi há_ tO dias at~ás, ainda está atualizado.
__ Era o gtle-tÍnhU__ a diÚ!r~ (MuitO b~m{)
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1.1 - ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficio do Governador do Estado do Rio Grande do Norte
- N9 66/82, encaminhando documentos necessãrios _à instrução do
Ofício S/36/81 (n' 153/81, na origem), lido em sessão anterior.
1.2.2 - Oficio da Secretaria do Planejarnento e Coordenação do Estado de Goiás

- N9 836/82, encaminhando documentos necessários à instrução do
Oficio S/41/81 (n' 580/81, na orígem),-lido em s-essão anterior.· · - ·
1.2.3- Ofícios do Sr. }9-Secrehírio da Câniara dos Deputados
- Encarnínhando à reVisão do Senado autógrafos dos seguintes pro~
jetos:
- Projeto de Lei da Câmara n• 45/82 (n• 1.898/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso sobre
as áreas de terras que margeiam as rodovias federaís.
- Projeto de Lei da Câmara n• 46/82 (n• 903/79, na Casa de origem),
que dã nova redação ao art. 125 do Decreto-lei n~? 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e revoga a alínea d do § 2• do seu art. 126.
-Projeto de Lei da Câmara n9 47/82 (n9 1.899(79,--na Casa de origem), que dá nova redação ao § 29 do art. 69 da Lei n9 605, de 5 de janeiro
de 1949, que "dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento
de salário nos dias feriados civis e religiosos".
- Emendas da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado
n• 118/74 (n' 914-B/80, na Câmara dos Deputados), que define os crimes
de responsabilidade do Governador e dos Secretãrios do Governo do Distrito Federal, e dâ outras providências.

1.2.4- Pareceres
Referentes ãs seguintes matérias:- Projeto de Lei do Senado n' 291/79; Mensagens n•s 314, 360, 371,
395, 367 e401/81; e Projetes de Decretos Legislativos n•s 9/80 e 4/81 (Re· ·
·
dações finaís).
·o

-

1.2.5 - Leitura de Projetas
-Projeto de Lei do Senado n"' 58, de 1982, de autoria do Sr. Senador
Bernardino Viana, que altera o art. 47 do Decreto-lei n9 227, de28 de fevereiro de 1967- Código de Mineração- acrescentando-lhe§ 29 e renumerando seu parãgrafo único.
- Projeto de Lei do Senado n• 59, de 1982- Complementar, de autoria do Sr._Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração na Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971, que instituiU o PRORURAL.
- Projeto de Lei do Senado n9 60, de 1982, de autoria da Sr• Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 1.923, de 20

de janeiro de 1982, que m6difíCa â legislação que dispOe -sObre o Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
1.2.6 - Comunicação da Liderança do PDS ~a Câmara dos Deputados
De s~bsÚtuiÇão de membro -em- coffii~ão xnista,

1.2.7- Requerimentos
- N• 65/82, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, solicitando
informações ao Banco Central sobre matéria que menciona.
- N9 66/82, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, solicitando
inforniações sobre matéria legislativa em tramitação.
- N9 67 j82, de auto da do Sr_...Senador Humberto Lucena e outros,
de homenagem de pesar pdõ Ialeciininto do ex-Deputado Plínio Lemos.
Aprovado, após usarem da palavra no encaminhamento da votação os Srs.
Humberto Lucena e Dirceu Cardoso, tendo o Sr. Presidente, em nome da
Mesa, se- associado às homenagens.
1.2._8 - Dis~ursos do Expediente
SENADOR JORGE KALUME- Consideraç.õe~ soqre o Projeto de
Lei do _Sen_ado n9 117/79, de sua autoria, que dispõe sobre a aplicação,
como incentivo fiscal, na ãrea da SUDAM, da tptalidade ~o_ Imposto de
Renda devido pelas pessoas físicas e jurídícas domiciliadas na Amazônia
Legal.
SENADORA LAlfLIA DE ALC!,NTARA- Necrológio da Sr• Carlota Pereira de Queiroz.
SENADOR LÁZARO BARBCJZA - Movimento •revista desencadeado pelo magisté-rio do Estado de Goiás;
SENADOR LUIZ FERNANDO FREIRE- Transcurso da data natalícia do Dr. José Thomas Nabuco.
SENADOR ALMIR PINTO- Centenário de falecimento do naturalista inglês Charles Darwin.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Inauguração da Rádio "Som
Brasil", em C~choeiro do ltapemirim - ES.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Audiência a ser mantida pelo
Sr. José Bernardo Cabral, Presidente da Ord_em dos Advogados do Brasil,
com o Senhor Presidente da República, com a fi1_1alidade de convidar Sua
Excelência para participar da II Conferência Nadonal dos Advogados, a
realizar~se no próximo mês na Cidade de Florianópolis.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n9 114/81- Complementar, de iniciati·
va do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n9 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais do direito tributário, e dá outras providências. Apreciação sobrestada por falta de ••quorum" para votação do Requerimento n9 47/82; tendo usado da palavra o
Sr. Lázaro Barboza.
---:Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o

1196 Quarta-feira 28

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçioll)

Abril de 1982
-::·

comerciãrio. na forma que especifica. Votação adiada por falta de .. quorum".
- Projeto de Lei do Senado n• 329 jfJO, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho
para fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais também integre a remuneração. Votação adiada por falta de Hquorum".
-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 "quorum".
-Projeto de Lei do Senado n9 352/78, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de_alim_eritos. Võtaç_ão adiada por falta de
Hquorum".
-Projeto de Lei do Senado n• 255/80, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei n9 5.480, de lO de agos!o çle
1968, disciplinando o pagamento do 139 salãrio devido aos trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de "quorum".
- Projeto de Lei do Senado n• 362i79, de ~autoria do Senado!J:Jumberto Lucena, que altera dispositivo da Lei n9 6.718, de 12 de novembrO de
1979. Votação adiada por falta de "quorum".
- Projeto de Lei do Senado n• 309/79, do Senador Gabriel Her111es,
que dispõe sobre o exercício da auditoria Contâbll, e dã -O~tras proVidências. Discussão sobrestada por falta de "quorum" para votação do Re;querimento n• 35/82.

SENADOR AGENOR MARIA -Esvaziamento económico dos municípios brasileiros.
SENADOR LEITE CHAVES- Apreciação, pelo Senado, dos pedidos de empréstimos dos municípios e, em particular, os solicitados pelo·
Governo do .Estado do Paraná.
SENADOR ALBERTO SILVA~ Redução do preço cobrado pelo
"bandejão" da Universidade Federal do Piauí.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Nota do IBC a respeito da
adulteração na comercialização do _cafê_ moído.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Editorial do Estado de Minas, de 28 de março último, intitulado Força da Verdade, de homenagem
~
·- _ __
ao ex-GoVer:riador _RondQn Pacheco.
SENADOR BERNARDINO VIANA - Pleito de prefeitos de municípios phiriie7ísés'ao GOvernO Federal.
- SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Apelo ao Ministério da
Previdência e Ássistênciâ. SOcial conçern~n_te ap desconto de aposentad~
e pensionistas pai-a a Previdência Social.
!.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
·-=

2- DISCURSOS PROFERIDOS~ EM SESSÕES ANTERIORES
Do _'"Sr'~ 'EV.ár{dfo Carreira, pronunciado na seSsão de 22-4~82.
Do Sr. Leite Chaves, pronunciado na sessão de 26-4-_82.

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
N•s 15 a 18, de 1982

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR MARCOS FREIRE- Manifestação contrãria à aprovação do Decretp-Jei n9 1.932tõ2, que iristitui incentivo fisCal a projetOs de
interesse para o comércio exterior do País, si~uados em áreas_ da Ama~_ônia
Oriental, face a possível evasão de recursos do Nordeste.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- ~ção da diplomacia brasileira para integração econômica do Pafs com as demais _naçÕes latino~
americanas.

4-ATA DE COMISSÃO

5- CONSELHO OE SUI'ERVlSÃO DO q:GRAF
Ata de reuniã~t_ r~lizad~:: em ! 9-4-82
6- MESA DIRETORA
7- LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS
8 - COMPOSIÇÃO DAS CONIISSÔES PERMANENTES

ATA DA 46• SESSÃO, EM 27 DE ABIUL DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatllra
PRES!Dil:NCIA DOS SRS. JARUAS PASSARINHO, I'ASSQS PÔRTO, ~
GILVAN ROCHA, CUNHA LIMA E JORGE KALUME
ÀS 14 HORAS E 30~ MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Aloysio C.haves-:- Luiz Fernando Freire- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio NUnes- Almír
Pinto ~José Lins- Martins Filho- Cunha Lima~ Humberto Lucen":lMilton Cabral- Aderbal Jurema-:- Marcos Freire~ NÚ~ ÇoelhÕ- Luiz
Cavalcante- Teotônio Vilela- Passos_ Pôrto -_Diice1J_ Caid_Qso ~-ioão
Calmon- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Itam~~-Frar;c_~ ~ B~~edito
Ferreira- Henrique Santillo -José Fragelli- Affonso Camargo- José
Richa - Jaison Barreto - Tarso Dutra
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comrarecimento" de 30 Srs. Senadores. Havend_o número regimental, declaro
a bertu a sessão.
Sob a rroteção de Deus ínii:;íamõs nossos traba_lhos.
O Sr. J9-Secretário rrotcderá à leitura do Ex-pediente.
E lidO o seguüae

EXPEDIENTE
OFICIO DO GOVERNADOR DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
N• 066/82, de 22 de abril de 1982, encaminhando documentos necessários à instrução do Oficio S/36, de 1981 (n' 153/81, na origem), que solicitou autorização do Senado para que o Gov~rno do Estado d9 Rio Gr~~de_do
Norte possa contratar operação de empréstimo externo no valor âe USS
20,000.000.00 (vinte milhões d_e dólares. norte-americanos.)_
(À Comissão de ·Finanças.)

~OFICIO

DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E
COORDENAÇÃÓ D~O_ESTADO DE GOIÁS
N'~ 8.36/82, de 31 de ma_rço de 1982, ·encaminltando documentos necessilriós ã instrução do Oficio S/41, de 1981 (n• 580}81, na origem), que solicitOu autorização do. Seflado para que o Governo do Estado de Goiãs possa
ç_ootratar operação de empréstimo externo no valor de US$ 50,000,000.00
(d}lciaenta milhõeS de dólures.)
----~~-

~"OFICI~OS

_(_À __ Çf}~n{ssq~ de Finanças.~

Do Sr. 1'~-Secrt'lário dq_ Câmara dos Deputados, encaminhando à
do Senado autógrafos das seguintes matérias:

re~'isão

PROJETO DE LEI DA C AMARA N• 45, DE 1982
(N• 1.898/79, na Casa de origem}
Autoriza o Poder Executivo a conceder direito re-al de uso sobre
as áreas ~~e te~~a! -~~e margei:im as rodovias federais.
-- -__0 :c;-ongre~so-N~clo)lilÇde~re\a: _ :- _:_
_
--Ãrt. i 9 Fica o POder EXCéutLVo iutOrízadõ a conceder direi~o real qe
uso sobre áreas de terras às margens das rodovias federais para exploração de
culturas temporárias e de árvores frutíferas:·----- :
§ !9 O direito real de uso, independentemente de prévia concorrência,
será ç_pncedido gratuitamente, su~o_!dina~9 a condição resolúvel, não podendo ser transferido por atas entre vivos oU Por sucessão legítima ou testamentária.
.§. 2"' Tem preferência n-a ConceSSão o proprietário confrontante.
Art. 2'~ O Poder Executivo re_gulamentará_a presente lei no prazo de 90
(noven_ia)- diaS~_ a C-ánhi_(9"a dat~ de su_~ p!J-blicação.
Art. 39 Estu lei entra em \:}gOr-nã-dãta de-sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
~
· ·
~~
·
{Ã Comissão de Agricultura.)
-

o __
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PROJETO DE LEI OA CÂMARA No 46, DE 1982
(N' 903/79, na Casa de origem)
Dá nova redação ao art. 125 do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, e revoga a alínea d do§ 29 do seu art. 126.
O Cõngresso Nacional decreta:
Art. L' O art.~ 125 do Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, passa a vlgorar com_ a seguinte redação:
''Art. 125 As licitações-Pãiã compras, obras e serviços passam
a reger~se, tanto na Administração Direta co"rno nas autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, pelas no-rmas consubstanciadas neste Título e disposições complementares aprovadas
em Decreto."
Art. 29 Rcvogam.:se a alínea d do§ 29 do art. 126 do Decreto~lei n9 200,
de 25 de fevereiro de 1967, e as demais disposições em contrãrío.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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c} a paralisação -do serviço nos dias- em qiie;por COnVeniência do empre-.
gador, não teilha havido trabalho;
_
dJ a ausênCia do empregado, até trêS dias consecutivos, em -virtude de
seu casamento;
eJ a falta de serviço com fundamento _na lei sobre acidente do trabalho;
j) _a doença do_ empregado,- devidamente_ comprovada.
§ 29 A doença será comprovada mediante_ atestado de médico de instituição de Previdência Social a que estiv_er filiado o empregad_o, e, na falta des~
te e s_ucessívamente, de médico do Serviço Social do ComérCio ou da Indústria, de médico .da empresa ou por ela designado; de médico a serviço de repartição federal, estadual ou municipal, incumbido de assuntos de higiene-ou
de saúde pública, ou não existindo estes, na localidade em que trabalhar, de
médico de sua escolha~
§ 39 Nas empresas em que vigorar regime de trabalho reduzido, a freqífência exigida corresponderá ao número de diaS em que o empregado tiver
de trabalhar.
~

LEil!SLAÇÀO CITADA
DECRETO-LEI No 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a organização da administração pública, estabeleCe
diretrizes para a reforma administrativa, e dá outras providêndas.

"Z8

(Às Comissões-de Saúde e de Legislação Social)
EMENDAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO No 118, DE 1974
(n' 914-B/80, na Câmara dos Deputados)

TITULO XII
Das Normas relatú•as a Licitações para Con1.pras,
Obras, Serviç-os e Alienações
Art. 125 As licitações para compras, obras e serviços passam a reger~se,
na Administração Direta e nas autarquTas, pelas normas consubstanciadas
neste Tíftilo e disposíÇões complementares aprovadas em decreto.
Art. 126 As compras, obras e serviços efetuar~se-ão com estrita observância do princípio da licitação.
§ 29

E: dispensável a licitação:

d) na aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só podem ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, bem
como na contratação de serviços com profissionais óu firmas de notória especialização;
-

Define os crimes de responsabilidade do Governador e dos Secretá'iio-s do Governo do DistritO--Feaer&l,- e dá oU:trlls providências.
-NO l Suprima-se o art. 69 e seu parágrafo útliCo--e dê~se ao art.
dação abaixo, mantido o seu § 29:

sv e seu§ 19 are-

"Art. 59 O Govern-ador dO Distrito Federal e os Secretários
do-Governo, nos crimes c6nexos-com os daq_uel'ª, responderão, até 2
(dois) anos após-haverem deixado o cargo, pelos atos que, consumados ou tentados, a lei considere crime de responsabilidade praticados no exercício da função pública.
§ }9 Àplica~Se o disposto neste artigo· aos dirigentes de autarquias, órgãos e entidades do complexo administrativo do Distrito
FederaL

.... ·... ... ............. ·................................. .
_

-

-N'2(Às Comissões de Serviço Público

civil e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 47, DE 1982
(n' 1.899(79, na Casa de origem)

O CongresSo Nacional decreta:
Art. [o O§ 2' do art, 6' da Lei no 605, de 5 de janeiro de 1949, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art.6'~

,,,, .. , .............. , .... ,_,,,., .. ~.. ·-~·- .. ,
.. , , ...... , , ··-..~·-·, ....... "~ -·- ........ ·~·· .. .,.. ,

§ 29 A doença serã comprovada mediante atestado médico,
fornecido por médico legalmente habilitado para o exercício da pro~
fissão, ou pot cirufgião~dentista, quando a doença foi na sua área
de atuação."
Art. 29
Art. 39

Esta _lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam~se as disposições em contrãrio.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 605, DE 5 DE JANEIRO DE 1949
Dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de
salários nos dias feriados civis e religiosos.

ao projeto, renumerando-se os demais, o seguinte artigo:

"Art. 79 As disposições da presente lei aplicam-se aos GoverM
nadores e Secretários dos Territórios Fedei'ais."

(Às Comissões de Constituição e Justiça e do Distrito Federal.)

..... llifi.<J

Dá nova redação ao § 2V do art. 6v da Lei n9 605, de 5 de janeiro
de 1949, que "dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos".

§I'

Acrescente~se

PARECERES
PARECERES Nos 167 e 168, DE 1982
Sobre o_ Projeto de Lei do Senado o'? 291, de 1979, que "institui
salário adicional para os trabalhadores que exercem atividade em contato permanente com energia elétrica, ein condições de periculosidade".

PARECER No'I67, DE~l.9S2
da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Bemardüio Viana
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, objetiva Coriteder aos trabB.lhaCf6rCs que_ exerceni-atividadC:em contato perma~
nente cóln energia elétríca, "ein- condições de periculosidade", uma gratificação adicional de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração percebida e a
ser paga, mensalmente, pelos empregadores.
Em resumo, a proposição visa eStender aos que trabalham em eletricidade em condições de periculosidade, o mesmo benefício cOnferido pela Lei n9
2.573j5S, aos trabalhadores qUe prestam serviços e"m contato permanente
co~ l~flamáveis.

Art. 69 Não será devida a remuneração quando, sem motivo justifica~
do, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cum~
prindo integralmente o seu horário de trabalho:
São motivos juStifiCados:
_
a) os J)i"evistos no art. 473 e seu parãgrafo único -da Consolidação das
Leis do Trabalho;
b) a ausência do empregado, devídamente justificada, a critério da administração do estabelecimento;

No art. 39, o Projeto considera "como condições de periculosidade, os
riscos a que es-tãO -sujeitos os trabafhadores, decorrentes da prodUção, constr!Jção, ~ontag_em, operação e manutenção de redes elétricas, subestações
transformadoras, usinas gerador~s de energia elétrica e_demais equipamentos, em cOnfato com energia elétrica".
Sem discordarmos das alegações ex pendidas pelo Autor na Justificação,
entendemos, todavia, que a matéria, como está colocada, desatende à sistemática adota9a pelo legisl_ador _brasileiro. no tocante à espécie, senão veja~
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mos: a Constituição, art. 165, item IX, assegura aos trabalhadores dentre OU·
tros direitos~ à Higiene e à Segurança do Trabalho. enquanto que nos artigos
154 e 441, da CLT, enco-ntramos um longo rol de artigos capitulados nos títulos "Segurança e Higiene do Trabalho" e "Normas Especiais de Tutela do
Trabalho".
Tratando-se, portanto, de normas genéricas, a concessão de tal beneficio
seria discriminatória,- por--não contemplar- outras não menos importarites
classes trabalhadoras, igualmente tuteladas pela legislação citada.
Esse é, em linhas gerais, o entendimento expendido pelo ilustre Senador
Franco Montara, na Comissão de Legislação _Social, em parecer ao PLS n9
149, de 1976, que dispunha sobre idêntica concessão de gratificação de risco
de vida, em favor dos trabalhadores na construção civil, acompanhando,
aliãs, o voto contrãrio desta CCJ, quanto ao mérito daquela proposição.
Por tratar-se de matéria semelha"nte, e não existindo razões para que seja
modificada tal inteligência, nossa manifestação é, igualmente no mériio, peta
rejeição do projeto, ainda que constitucional e jurídico.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1979. -Henrique dela Rocque,
Presidente - Bernardino Viana, Relator - Cunha Lima, vehcido - Almir

Pinto- Murilo Badaró --Raimundo Parente- Amaral Furlan- Lenoir
Vargas.
PARECER N• 168, DE 1982
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Franco Montoro
ObjetíVa o eminente Senador Nelson Carneiro, com o presente projeto,
assegurar aos trabalhadores que exercem atividades em contrato permanente
com energia elétrica um adicional de 30%, incidente sobre a remuneração percebida.
Esclarece o Autor, em sua '"justificativa", qi.Ie no Quadro Anexo à Lei
Orgânica da Previdência Socíal estão codificadas as atividades_ considerad~s
insalubres ou perigosas, assecuratórias, portantO, da ~hamada aposentadona
especiaL Entre elas se encontra a referente '"aos trabalhos permanent~ em
instalações ou equipamentos elétriCOs, co_Ih rlséos:-·de ã.êidentes", como sejam
as exercidas por "eletricistas, cabistas, montadores e outros__, _
O projeto encontra, ãssim, stiã sustentaçãó jurídica na própria lei. Isto
porque, no elenco das atividades insalubres ou perigosas, todas são contempladas com adicíonais, variáveis segundo o reSpectivo grãll de rtscõ.
O legislador, porém, separou em diplomas distinto-s a regulamentação da
matêria. Desta forma, eiiQUanto que- as a"tivididei insalubres estão niiriuciosamente relacionadas no .. Regulamento de Benefícios da Previdência Social",
as atividades perigosas ficaram disciplinadas pela Lei n9 2.573, de 1955, que,
se referindo especificamente aos trabalhadores em cõiltato permanente com
inflamáveis;--deixou, pratiCamente, a descoberto iodos as demais profissões
igualmente exercidas em condições de periculosidade.
Tanto é assim que o Tribunal Superior do Trabalho, decidindo reclamação em que trabalhadores da indústria de energia elétrica postulavam o
pagamento do adicional, considerou que
··o conceito de trabalho perigoso, a que se refere a Lei n9
2.573/55, não é amplo. Ao contrário. Foi instituído apenas para os
trabalhadores que exercerem suas atividades em contato permanente com inflamáveis.
Assim, o trabalho em subestação onde existem transformadores de alta tensão não se enquadra no campo da incidência da mencionada lei. O serviço é perigoso, mas o ad1dorial rião o aicilnça"
(RR-1514/67)."
. .
..
Ficaram, portanto, os trabalhadores da indústria d,a eiJ.ergia e1Çtrica ao
desamparo, embora não houvesse uma só voz que nJ.o considerasse perjgosa
a atividade. Era de se esperar, assim, que com a total reformulação do Capítulo V, do Título V, da Consolidação das Leis do TrgtbalhQ, que trata das medidas de Segurança e Higiene do Trabalho, fosse a matéria convenientemente
disciplinada. No entanto, ao se referir às "'atividades ou operações perigosas", o artigo 193 as circúnscreveu entre aquelas que "impliquem no contato _
permanente com inflamáveis ou explosivos", deixando, mais urria vez, a atividade em energia elétrica excluída do adicional de 30% Previsto no§ 19 ao refe__
rido artigo.
Não se pode dizer que tenha havido intencionalidade ness.á exclusão ou
que o Congresso Naciopal ou o _Poder Execqtiyo_._a_Q -r_eg_ul~IJ!e-.-nta_r_as le.is_
sobre a matéria, tenham considerado aquela atividade insuscetível do adicional. Isto porque, como foi visto, a peficulo_sidaae está r_eJ;:;onhecicl!l. em IJ-9Jmas
vigentes, haja vista o próprio Regulamento de Custeio da Previdência Socíal,
Decreto n9 83.081, de 24-1-79, bem recente portanto, que incluiu a Produção

e Distribuição de Energia Elétrica-no Grau de risco máximo (taxação de 2,5%
sobre as folhas de pagamento) para os fins de contribuição do S1'!guro de Acidentes do Trabalho (itens 122 e 801.03, do Anexo 1).
Ante essa constatação iniludível, claro estã que os trabalha·Jores em serviços de energia elétrica só não têm o direito ao adicíonal por f~, ~ta de uma 1ei
que, positivamente, o assegure. Não s~ diga, à semelhança de projetas que
têm tratado desses adicionais, que a solução do problema esteja afeta ao Po~,
der Executivo por força do que dispõe o referido artigo 193 da CLT. Reconhecemos que cabe, realmente, ao Ministério do Trabalho enquadrar as atividades insalubres ou perigosas, fixando-lhes o grau de risco, d.! acordo com os
exames periciais que~ por-seus setores espeCializados, procede ~m cada empre-sa.
No caso em apreço, porém, tal enquadramento é inviavel, exatamente
porque o próprio artigo 193 impede a inclusão da ..energia elétrica" entre as
ativídades perigosas ao restringi-las às que .. impliquem no contato perma·
nente com inflamáveis ou explosivos". Evidentemente, a energia elétrica não
se enquadra em nerihuma dessas hipóteses.
Ante essas considerações, que demonstram a pertinência do projeto, opi~
namos pela sua aprovação, com a emenda sugerida pelo eminente Senador
Aloysio Chaves, no Voto em Separado anexo, aprovada pela Comissão.
Sala das Comissões, I& de março de 1982.- Raimundo Parente. Presidente-- Franco Montoro, Relator - Aloysio Chaves- Euni ·e MichilesLenoir Vargas- Gabriel Hermes. com restrições- José Fragelli, com restrições.

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR ALOYSIO CHAVES
O nobre Senador Nelson Carneiro submete à discussão do Congresso
Nacional projeto de lei que visa a assegurar adicional salarial aos trabalhadoreS que traóãlham permanCnte-rrienti
CoiiútCi6 Com a eletricidade.
Justifica O eminente Sertaâor !que a-leijá garante ao tr:ibalhador :idicional no caso de trabalho insalubre, assim como, em condição de periculosidade, no caso de inflamáveis. Deseja, simplesmente, que esse direito seja estendido aos que, no dia-a-dia, estão em contacto permanente com a eletricidade.
Do ponto de vista constitucional e legal não há nenhum óbice, como,
aliás, jâ se manifestou o eminente Senador Berilardin6 Viana, tanto mais que
a Carta Maior, dentre outros direitoS, garante ao trabalhador os referentes à
higiene e à segUrança no trabalho.
Quem quer que esteja familiariiado com a Legislação Social em nosso
país deve notar que ela vem conferindo ao homem que trabalha e que é, assim, a força viva ~o !mpul~_9 nacionaJ, ma:i_or _soma de dir~itos e, talvez, por
isso é que Javert de Souza Lima, em alentado trabalho publicado na Revista
Forense, vol. 194, página 44, sustenta:

em

"'A preocupação fuÍldamenlal do direito do trabalho de considerar o indivíduo, não abstrata e isoladamente, mas, sim, como integrante de um agrupamento huinano - onde as exigências sociais
se assemelham, pelo lado económiCo-social -reflete-se, de maneira
decisiva, no seu alcance politico e institucional."
Algumas tentativas têm sido feitas para assegurar ao trabalhador o adicional de que trata o projeto, mas por via de sentença normativa e convenção
coletiva de-trabalho, pois, no Direito do Tr-abalho é o Juiz também legislador,
toda a vez que estabelece, no uso de poder normativo constitucional, novas
condições de trabalho. A convenção coletiva do trabalho, tão usada ultimamerite -_ negociaÇãõ- coletivã. - é instrumento que cria o Direito, porque,
como bem acentua Carnelutti - .. é ela un ibrido, che ha il corpo dei contratto e I' anima della legge"- e na verdade o é, corpo de contrato mas alma de
lei.
Pode-se dizer, sem medo de errar, que todo trabalho é perigoso. A teoria
do risco profissional em que se assentam as leis acidentárias, criando a responsabilidade sem culpa e formando a teoria objetiva, nada mais é do que a
proteção de todo o trabalhador em face do risco criado, seja por 111em for.
No caso, porém, o risco decorre da natureza da atividade, um risco próximo e não remoto, que não se pode comparar, por exemplo, com os riscos
deCorrentes da constr.ução civil. É o caso da ativ"idade permanente com inflamáveis~ jã contemplada com a Lei n9 2.573/55; regUlamentada pr•Jo Decreto
n9 40.119, de 15 de outUbro de 1956, e com as atividades ditas in~h ..Jbres, assentadas pela Lei n9 185, de 14 de janeiro de 1936, e Decreto~ lei n~' 399, de 30
-de__ abdl d_e 19:i8, e_ipiç:_iitJmente _r~gulam_entada pela Portaria SCm-51, precur~
sora de toda legislação editada posteriormente, críando-se a insalubt idade em
vários graus, rnã_Xim.o,.m~iQ py_ __mínim_o,_ c.onform~--ª incid_ência insalubre.
Mas não é, .como parece evidente, qualquer contacto com a eletricidade
que gera_ o direito. O artigo 39 do projetq tenta explicar a incidência, mas se
faz necessário tornar a matéria mais explícita, sem embargo de que o regulamento poderá fazê-lo.
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AhrH de 1982

.. Art. 39 Consideram-se, para os efeitos desta lei, cOmo condições de periculosidade, os riscos a que estão sujeitos os trabalhadores; decorrentes da produção, construção, montagem, operação
manutenção de redes elétricas, subestações tran-sformadoras, usinas
geradoras de energia elétrica e demais equipamentos, em contacto
com energia elétrica, desde que em serviços expostos à tensão supe.
rior a 250 volts."

e

Não há negar que o projeto vai onerar as empresas de energia elétrica
com o sobre~salário num momento difícil para a economia do país e que esse
ônus será repassado para o consumidor final, no caso o usuáriO, mas não se '
pode deixar de atender a uma reivindícação juSta, emirientemente sOcial.
Não há discriminação entre outras atividades, o que feriria O príncípio
isonômico de igualdade de todos perante a lei, mas é a própria Constituição
que estabelece que os desiguais devem ser tratados desigualmente. A lei, para
que se erija num instrumento vivo, deve se adap:ar aos fatoS, como diria Du~
guit. Ninguém ígriora, em nossos dias, o perigo que advém no trato com a ele~
tricidade. É fato dos nossos dias e a lei deve caminhar com os fatos e não deixar que os fatos caminhem adiante dela.
Por todos estes fundamentos, voto pela apovação do PLS. n9 291, de
1979, com a seguinte emenda:

_c

EMENDA N• 1-CLS
n~?

291, de 1979, a seguinte redãção:

"'Art. 311 Consideram-se, para os efeitos desta lei, como condições de periculos"idade, os riscos a que estão sujiifóSOS trabalhadores, decorrentes da produção, construção, montagem, operação e
manutenção de redes elétricas, subestações transformadoras; usinas
geradoras de energia elétrica e demais equipamentos, em contactO
com energia elétrica, desde que em serviços expostos à tensão superior a 250 volts."
Sala das Comissões, 18 de março de 1982.

~

Alorsio_Cha•·es.

PARECERES N•s 169, 170 e I71, DE 1982
PARECER N• 169, DE 1982
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"' 314, de 1981
(n~? 493/81, -na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Patu (RN), a contratar operacão de
crédito no valor de Cr$ 12.458.000,00 (doze milhões, quatro-centos e
cinqüenta e oito mil cruzeiros).
Relator: Senador José Lins
Com a Mensagem n' 314/81, o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura de Patu (RN), que objetiva contratar,junto à Caixa Econômicã Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socfal, a seguinte operação
-de crédito:
~·características

da operação:

a - Valor: Cr$ 12.458.000,00;
B- Prazos:
1 -de carência: 1 ano;
2- de amortização: 12 anos;
C - Encargos:
I -juros de 6% a.a.;
2 - correção monetária: 20% do índice de variação das
ORTNs;
D- Garantia: quotas do Fundo de Participação dos MunicípiosFPM·
E- Desti~ação dos recursos: construção de escolas de 19 e 2"' graus
nas zonas rural e urbana.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido por entend~-lo té-cnico e financeiramente viável, não devendo o~ compromissos decorrentes da operação de crédito sob exame acarretar ma1ores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.
No mérito, o empreendimento a ser financiado pela presenfe operação de
crédito se enquadra nas diretrizes operacionais do F AS e tem grande repercussão sócio-econômica para a área beneficiada pelo projeto.
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Assim, acolhemos a mensagem nos termos do seguinte

O que a lei deverã proteger é o trabalho sempre que os serviços fique-m
expostos à tensão superior a 250 voJts, como prevê, aliãs, a Lei Ofi:âiiiCa da
Previdência Social e consta da justificação.
Sugiro, deste modo, a seguinte redação para o artigo 39:

Dê-se ao artigo 3"' do Projeto de Lei
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 27, DE 1982
Autoriza a PreftftU.ra Municipal de Patu (RN) a elevar em
CrS 12.458.000,00 (doze milhões, quatrocentos e cinqiienta e oito mil
cruzeiroS} o inimtante de sua dívida consolidada interna .
O Senado Federal resolve:
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Patu, Estado do Rio Grande do
Norte, nos termos do art. 2"' da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 12.458.000,00 (doze milhões,
quatrocentos e cinqUenta e oito mil cruzeiros) o montante de sua díVida consolidada interna, a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor,
junto à Caixa Econômíca Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvofvimento Social- FAS, destinado à construção de
escolas de }9 e 29 graus nas zonas rural e urbana, daquele Município, obedecidas as condiçõ~ admitíd~s-pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 211 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de novembro de 1981.- José f?-icha. Presidentelos~ Lins_- Relator- Gabriel Hermes-::-: Alberto Silva- Bernardino VianaLenoir Vargas - Benedito Canelas - Lomanto Júni()r.
PARECERES N•s I70 e I71, DE I982
Sobre o Projeto de Resolução n'? 27, de 1982 da Comissão de Eco~
nomia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Pato (RN) a elevar
em Cr$ 12.458.000,90 (doze milhões, quatrocentos e cinqüenta e oito
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• I70, DE I982
Da Comissão de Constituição e Justiça.
Relator: Senador Bernardino ViCma
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado
Federal, com conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 314/81 do Se·
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitur~ Mt!_njcipal de Patu cr.N)
a contratar operação de_crédito no valor de Cr$ 12.458.000,00 (doze r>Lahões,
quatrocentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros), destinada a J:.nanciar a cons·
trução de escola~ de 19 e 2"' graus, naS_zo~as rural e urbana, naquele Municí
plo.
'
O pedido de aufotização foi formulado_ nos termos do preceituado no
parágrafo úõico do artigo 2"' da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos límites fixados pelo arti~
go 2• da Resolução n' 62, de 28-10-75, também desta Câmara Alta do Congresso Nacional.
8

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que todas as
formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbice à tramitação normal da presente proposiçãO, porquanto ê jUtídica, constitucional e de boa têcnica legislativa.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1981.- Aloysio Chaves. Presidente - Bernardino Viana, Rel:,üor -João Calmon - Aderbal JuremaMurilo Badaró- Benedito Canelas- José Frage/li- Lenoir Vargas- Raimundo Parente- Tancredo Neves.
PARECER N• 171, DE 1982
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Raimundo Parente
A matéria sob a nossa apreciação, jâ exaustivamente analisada pela autora do Projeto de Resolução em tela, objetíva autorizar à Prefeitura Municipal de Patu (RN), nos termos do que estabelece o artigo 2"' da Resolução n9
93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 12.458".000,00 (doze mil~ões-, quatrcicenios e cinqiienta e oito mil cruzei~
ros), junto à CaiXa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos .do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada à construção
de esc~las de }9 e 211 graus nas zonas rural e urban~. daquele município.
A proposição mereceu a acolhida da douta Comissão_ de Constituição e
Justiça, quC a entendeu conforme os cânOnes legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectOs que competem a este Órgão Técnico examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proPosto pela Comissão de Eco·
nomia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada serã de gran~
de impacto sóci6-econômico para a· Região beneficiada pelo investimento.
Ante o exposto, opinamos ·no-·seiitido da aprovação do presente projeto
de resolução.
Sala das ComisSões, [5 ae·abr1rde 1982. - Lomanto Júnlor, Presidente
- Raimundo Parente, Relator - Tarso Dutra - Luiz Fernando Freire Aderbal Jurema- Affonso Camargo - Lenoir Vargas - Moacyr Dal!aBenedito Canelas.
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velmente ao pleito, formulado conforme o art. 2"' da Resolução n"' 93, de
1976, du Senado Federal: e

PARECERES N•s 172, 173 E 174, DE 1982
p,\RECER N' 172, DE 1982
Da ('omissão de Economia, sobre a Mensagem

n9

360, de 1981

(n\' 555/81, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo

ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de C'araí
( l\1 G ), a ele~·ar em Cr$ 43.378.650,00 (quarenta e três milhões, tre~
zcntos e setenta c oito mil e seiscentos e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador Gahriel Hermes.
O Senhor Presidente da República encaminha a exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja aPrefeitunt Municipul de C arai (MG) autori1ada a elevar em Cr$ 43.378.650,00
(quarenti.l e três milhões, trctcntos e setenta e oito mil c seiscentos e cinqUenta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa
contratar empréstimo juntO à Caixa Econômica do Estado _de Minas Gerãís,
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
(BNH), valor correspondente a 35.000 UPCs, conSiderado o valor nominal
da UPC de CrS 1.239,39, em outubro/81.
2.

Abril de 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio H)

Características das operações:
"OPERAÇÃO !:
A- Valor: Cr$ 37.181.700,00 (correspondente a 30,000 UPCs
de CrS L239,39, em out/8!);
8 - Prazos:
1 -de carência: até 36 meses, _contados a partir da última liberação dos recurs_os;
2 - de amortização: até 360 meses;-c - Encargos:
I -juros: até 1,6% a.a. após a carência;_
2 - corrCção morietária: tf-irnestra"lmenle, Co"i'Ifot-me as variações da UPC;
3 - seguros previstos pelo Sistema Financeiro -dã- Habitação
(SFH);
4 - taxa de administração do BNH: 1% sobre cada parcela liberada;
D- Garantias: primeira e especial hipoteca dos lotes de terreno e das habitaçõeS a serem Construídas, bem Como a vinculação de
quotas do Imposto sobre a Circulaçuo de Mercadorias (lCM); _
E- Destín-iiçào-005-recursos: c:i:mstfi.tção de 100 unidad~s habitacionais de interesse social, com valores unitários lim-ii"ados ao
máx-imo de: 300 UPCS, -destinadas a trabalhadores com renda de atê
3 salários míniinos, :ioS quaís o fihanciaiTieniO~ser!i1:7ã'"ifSféTJao-tipó~
a comercialização de tais imóveis.
OPERAÇÃO ll:
A- Valor: Cr$ 6,196.950,00 (correspondente a 5.000 UPCs de
Cr$ L239,39, em out/8 [ );
B- Prazos:
I - de carência: até 18 meses, contados a partir da última liberação dos recursos_~
2 - de amortização: até 360 meses após a carência;
C - Encargos:
I -juros: I% a.a: pelo repasse;
2 -cotreção monetária:trimesiral, conforme as variãções da
UPC;
3 -seguros previstos pelo Sistema Financeiro da Habitação
(SFH);
4 - taxa-de administração do BNH: 1% sobre cada parcela liberada;
D - Garantia_: vinculação de _quotas do Imposto sobre a Circulação de MercadoriaS (I CM);
E - Destinação dos recursos: execução de obras de i_nfraestrutura urbana necessária à construção das tOO unidades habitacionais, objeto da Operação I."

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, as operações
de crédito sob exame são viáveis ~conôtnica e fifúlri.cefrarnen_t~-~
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n"' 404, de 28-5-81, autorizador_a__ das operações;
b) Exposição de Motivos (EM n• 322(81) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exrn"' Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favora-

c i Parcct:r do Banco do Brasil - Departamento da Dívida Pública, favorável ao pleito.
5. Considerado todo o endividamento da referida entidade (intra + extralimitc +operação sob exame), verifica-se que s_eriam ultrapnssados os teto&
que lht:: foram fixados pelos itens l e III do art. 2'-' da Resolução n"' 62, de 1975.
6. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite a que por força
d;1s disposií.;õcs contidas no art. 29 _da Re$o!ução n'-' 93, de 1976, não se: aplicam os citados limites (itens I, II e III) fixados no art. 2'? da Resolução n" 62,
de 1975. amba::. do Senado F~deral, haja vista que os recursos a serem repassados provêm di> Banco Nacional da Habitação.
7. Al~m da ca_rO:Ctc-rísttcll da Operaç~O - extralímite- e- segundo conclusão do Departamento da Dívida Pública~ a assunção do compmmisso sob
exame não deverú acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
próximos cxcrcícLos_.
8,. Atendidas as exigéncias das normas vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na
form<.J do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 28, DE 1982

Autoriza a Prefeitura MUnicipal de Caraí(MG) a elevar em CrS
43.378.650,00 (quarenta e três niilhões, trezentos e setenta e oito mil e
seiscentos e cinqü_enta crn:eiros) o montante de sua dtvida consolidada
interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É: a Prefeitura Municipal de Caraí, Estado de Minas Gerais, nos
termos do art.2' da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Fed~ral, autorizada a eleva~ en_1 C r_$ 43.37~.650.00 (quar~nta _e três milhões,
trezentos esetenta e Oito mil eseiséentÕs e cinqUenta cruzeiros) o montante de
s_u_a dívid_u_consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimos no
valor global adma, junto à Caixa EcOnôniica do Estado de Minas Gerais,
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
(BNH), destinados à construção de 100 unidades habitacionais de interesse
social, e execução das obras de infra-estrutura necessárias, naquele Município, obedecidus as condições admitidas pelo Batico Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2Q Esta resolução enlra em Yigor na data de sua publicação.
Sala das Comissõe<-6 de janeirO de 1982. __,.José Richa, PresidenteGabriel Hermes, Relator- Lui:: Cam/cante- José Caixeta- Benedito C alUdias - Bernardino Viana - Lumanto Júnior.
PARECERES N's 173 E 174, DE 1982
Sobre o_ Projeto de- Resolu_ção n" 28_, de 1982, da Comissão de
Economia que ''autoriza a Prefeitura Municipal de Caraí (MG) a ele,·ar em Cr$ 43.378.650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta
e oito mil e sesicentos e cinqüenta c-ruzeiros) o montante de sua dívida
consolidade interna".

PARECER N• 173, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justh;a

Relator: Senador Tancredo Neres
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n" 360/81 do Senhor Pres~dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Caraí
(MG) o contratar operação de crédito no valor de Cr$ 43.378,650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil e seiscentos e cinqü_enta cruzeiros) destínada à construção de 100 unidades habitacionais de interesse social
e execução das obras de infra-estrutura necessárias, naquele Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
paráfgrafo único do artigo 2"' da Resolução n"' 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, não observância dos limites fixados pelo
artigo 29 da Resolução n"' 62, de 28-10-75, também da Câmcira Alta do Congresso Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que todas as
formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da
preSente proposição, pot'Cjlia"nfo e jurídica, constituCional e de boa têcnica legislativa.
Sala das Comissões, 24 de març-o de 1982. --Lenoir Vargas, Presidente,
em exercício ~Tancredo Neves, Relator- Dirceu Cardoso, com restriçõesJosé Fragelli- AImir Pinto -José Lins -Aderbal Jurema- Raimundo Parente - Bernardino Viana.
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PARECER N• 174, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Raimundo Parente
A matéria sob a nossa apreciação, jã exauStivamente analisada pela auw
tora do projeto de resolução em tela, objetiva autorizar a Piefeítufa Municiw,
pai de Caraf (MG), nos termos do que estabelece o art. 2"' da Resolução nll93,
de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
43.378.650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil e seiscentos e cinqUenta cruZeiros) destinada a construção de 100 unidades habitacionais de interesse_ social e execução das obras de infra-estrutura necessãrias,
naquele Município.
A proposição mereceu_a_acolhida da Comissão de Coos_tituição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinenteS aO assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico eialriinãr, ·enteifdemos
que o pleito deva se_r ate:ndido_oos termos do proposto pela Comissão de Eco":"
nomia da Casa, víSto que a operação de crédito a ser autorizada terá grande
impacto sóCio-«:conômico para a região.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1982.- Lomanto Júnior. Presidente
- Raimundo Parente. Relator - Tarso Dutra - Luiz Fernando Freire-Aderbal Jurema- Affonso Camizrgo-- Lenoir Vargâs~- Moacyr Da/laBenedito Caftellas.
PARECERES N•s 175, 176 E 177, DE 1982
PARECER N• 175, DE 1982
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"' 371, de 1981
(n" 566, de 1981, na origem), do Senhor Presidente da República, sub·
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Minis-.
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Janduís (RN), a contratar operação de crédito no valor de Cr$
3.179.000,00 (três milhões, cento e setenta e nove mil cruzeiros).

Relator: Senador Lomanto Júnior
COm a Mensagem n"' 371, de 1981, o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado Federal, pleito da PrefeitUra Municipal de
Janduís (RN), que objetiva contratar,junto à Caixa Econômica Fe.derª_l, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao DesenvoiVimeriio Sow
cial- FAS, a seguinte operação de crédito:_
"C'araeterística_s da operação:
A- Valor: Cr$ 3.179.000,00;
8 - Prazos:
I - de carência: 24 meses;
2- de amortização: 120 meses;
C- Encargos:
I -juroS de 6% a.a.;
2- correção monetãria: 40% do índice de variação trimestral
das ORTN;
D- Garantia: quotas do Fundo de Participação dos Municípios- FPM;
E- Destinação dos recursos: construção de uma unidade escolar para ensino de_l9 grau".

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pleito. por entendê-lo técnica e financeiramente viãvei, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.
No mérito, o empreendimento a ser financiádo pela presente operação
de crédito se enquadra nas normas e diretrizes do F AS, e determinará a mew
lho ria das condições sociais mi região beneficiada, pela ampliação da estrutura escolar ali destinada ao ensino de )11 grau.
Ante o exposto. somos pelo acolhimento da Mensagem nos termos do
seguinte
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a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização _de recursos do fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção de uma unidade escolar para ensino de 111 grau, naquele municípiO, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 211 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de janeiro de 1982. -José Richa, Presidente Lomanto Junior. Relator- Gabriel Hermes- Luiz Cava/Cante -José Caixeta- Bernardino Viana- José Lini--_·Benedito Canelas.
PARECERES N•s 176 E 177, De 1982
Sobre o PfOJet"o dC Resolução 0.,.- 2~l,- de 1982, da Comissão de
Ec~I,IOI_Ilia que uautoriza a _Prefeih_ara Mu_ni~.ipal de -~a~d~ís (_RN_) a
eleVar em Cr$ 3.179.000,00 (três- milhões-, ceDto e setenta e tiove mil
c~~~~!r~s) o mof!tante_ de sua dívida conrroHdl!~a h~t~~a".
PARECER N• 176, DE 1982
Da ComissàQ de Constituição e Justiça

Relator: Senador Raimundo Parente
O Projçto Sob exame, de auto_ria da Comissão de Economia do Senado
Feder~!._cqm_Q conclusão <le seu pª-_[CCCr so_bre a, __M~p_sª_g~ n_ll371/81, do Senhor Presidente da Repúbli~, autoriza a Prefeitura Municipal de Janduís
(RN) a~coiüralar operação de crédito no valor de Cr$ 3.179.000,00 (trés milhões, cento e setenta e nove mil cruzeiros) destinada à construção de uma
unidade escolar para ensino de-19 grau, naquele MunicípiO.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parágrafo único do artigo 2"' da Resolução nll93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo artigo 29 da Resolução nll62, de 28wl0-75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que todas as
formalidades _foram atendidas, não havendo óbice à _tramitação normal da
presente proposição, porquanto é jurídica, constitucional e de boa técnica !e-.
gislativa.
Sala -das COmissões. 24 de riiã.rço de 1982.- Lenoir Vargi:Js, Presidente,
em exercício- Raimundo Parente, Relator-:- Aderbal Jurema -José LinsTancredo Ne~·es- Bernardino Viana- Dirceu Cardoso, com restrições.~Jow
sé Fragelli - Almir Pin_!_o.
PARECER N• 177, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Raimundo Parente

A matéria sob a nossa aprecia_Çâ(l, já eX:auSti~ãrr!e-~.te an~li~ada p~la autora -dO projeto de resolução em tela, objetiva autorizar a Prefeítura Municiw
pai de Janduís (RN), nos termos do que estabelece o ãrt. 29 da Resolução n_ll
93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 3.179.000,00 (três mílhões, cento e setenta e hove mil cru:z;eii:os), destinada à construçãO de uma unidade escolar para ensino de 111 grau, naquele Município.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes âo assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Técriicó examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comíssão de Economia da Casa, visto que a operação de crédi(o a ser autorizada terá grande
imr)iíctá sóCiO-ec-onômiCo -para a região.
--Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala daS Comissões, 15 de abril de 1982. --Lomanto Júnior, Presidente
- Raimundo Parente, Relator --Tarso Dutra -- Luiz Fernando Freire·-Aderbal Jurema- Affonso Camargo- Lenoir Vargas- Moacyr Da/{aBenedito Canflas.
~~ ~PARECERES

N•s 178, 179 E 180, DE 1982

PARECER N• 178, DE 1982

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 29, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Janduís (RN), a elevar em
Cr$ 3.179.000.00 (três milhões, cento e seienta e nove mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 111 É a Prefeitura Municipal de Janduís, Estado do Rio Grande do
Norte, nos termos do art. 2<? da Resolução n"' 93, de II de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a eJe,·ar em Cr$ 3.179.000,00 (três milhões, cento
e setenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna,

da ('omissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 395, de 1981
(n9 594/81 na origem), do Senhor Presidente da República, pTOpondo
ao Senado Federal seja "autorizada a Prefeitura Municipal de Ara~
guaína (GO) a elevar em Cl'S 159.638.841,00 (cento e cinqüenta e
non milhões, seiscentos e trinta e oi~o mil, oitocentos e quarenta e um
cruzeiros) o montante de sua dív"ida consolidada interna".
Relator: Senador José Cilix;:ta
O Senhor Pres-idente da República encaminha ao exame do Senado Fe-deral (art. 42, item VI, da ConstituíÇãci}, ·pro"põSta no- sentido de que seja a
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Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) autorizada .a ele".'ar em
Cr$ 152.638.841,00 (cento e cinqUenta e nove milhões, seiscentos e trinta e
oito mil, oitocentos c quarentá e um crlizeirós) o montante de su.a dívida co.Qsolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto à Caixa Etónomica Federal, esla na qualidade de agente financeiro do.Banco Nacional
da Habitação (BNH), valor correspondente a 181.850 UPÇ, considerado o
valor nominal da UPC de Cr$ 877,86, em abril/81.
2.
"Características da operação:
A - Valor: Cr$ 159.638.841,00 (correspondente a 181.850
UPC, à razão de Cri 877,86 ein abril/81);
B- Prazos:
I -de carência: 12 meses, a partir da conclusão da obra, não
podendo ultrapassar 36 rneses,2 - de amortizaçã6:240 meses;
C - Encargos:
I - juros de_3% a.a (~~~~a~_ para o ~NH__e_l% a. a. para agente),
2 - correção monetáriã de acordo com o Plano de Cofreção
Monetária (PCM),
3 - taxa de administração de l% sobre o valor de cada parcela
liberada,
4 - taxa de compromisso IgUal à taxa nominal de juros acrescida de 1%, após 60 dias, sobre a parcela do empréstimo não utilizada
na época prevista do cronograma de desembolso;
D- Garantia: vinCulação de parcelas do ImpOsto ·sobre a Circulação de Mercadorias ([CM); e
E - Destinação dos recursos: implantação do Projeto CuraR
Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada, no Municfpio,
na área do Neblina, abrangendo sistema viário, águas pluviaís·, énerR
gia alétrica e lazer."
3. Segundo o parecer apresentado pelo órgã·o financiador, a operação de
crédito sob exame é viável ccOnô.mica e financeiranieóte.
4. O proces.<;o é acompanhado dos seguintes elementos principaiS:
a) Lei n<:> 486, de 12R2-80 autorizadora da operãção;
b) Exposição de Motivos (EM n' 367 /81) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exm"'.Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetário nacional ao apreciar a proposta, manifestouRse favoravelmente ao pleito fOrmulado conforme o art. 2<? daRes. n"' 93, de 1976, do
Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil- Departamento da Dívida Pública, favorável ao Pleito.
5. Considerado todo o endividamento da referida entidade (intra.+ opeR
ração sob exame), seriam ultrapassados os tetos que lhe foram fixados_ pelo
item II do art. 2<? da Rcs. n'il 62, de 1975.
.
6. TrataRse, e.ntretanto, de uma operação extralimite a que, por fo~ç; das
disposições contidas no art. 29 da Res. n9 93, de L976, não se aplicam os citaR
dos limites (itens I, 11 e III) fixados no art. 29 daRes. n9 62, de 1975, ambas do_
Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do
Banco Nacional du Habituc.;ão.
7. Além da característica da operação- extralimite- e segundo conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
ex.ame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
próXimos exercícios.
'
8. Alendidas as exigências das normâs vigentes- e aS dispoSições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 30; DE 1982.

Autorfza a Prefeitura Municipal de Araguafna (GO) a e!e~·ar em
CrS I 59.638.841,00 (cento e cinqüenta e nove mHhões, seiscentos e
trinta e Oito mil, oitocentos e quarenta e ufffcruzeiros] o _montanfe de
sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. I~ É:. a Prefeitura Municipal de Araguaína, Estado de Goiás, nos
termos do art. 2' da Resolução_ no 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal,. autorizada a ele.var em Cr$ 159.638.841,00 (cento e cinqUenta e
nove milhões, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros) o montante se sua dívidu consolidada interna, a lim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de agente linanceiro_do Banco Nacional da Habitaç_ão (~NH), destinado ll implantação do Projeto CURA- Comunid.ade Urb_ana para Recu-
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pcração Acelerada, na área do ~eblina, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
art. 29 Esta .r~oluçào entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comis.sões, 6 de janeiro de 1982.
.José Richa, PresidenteJosi Caixeta,_~eh1tor .-:-Benedito Canelas~ Bernardino Viana- Luiz CaralcCJnte - Lomanio J~niÕr - -Josf Lins - Gabriel Hermes.
0

-

PARECERES Nos 179 e 180, DE I982
-'-Sobre o Projeto de Resolução n9 30, de 1982, da Comissão de
Economia, que "autõriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO).
a elevar em C'rS 159.638.841,00 (cento e cirlqüerita e nOve milhões,
seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros) o
-·montante de sua dívida consolidada interna.

-· :: ··-. .

PARECER 1'\' 179, DE 1982
-Da Comissão de Constituição e Justh:a
~

.

-

.

.-

-

Relator: Senãâor Rafmundo Parente
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Eccino.mia do SenadO
Federal. como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 395/81 .do Se-.
nhOYPre..~ldcnte da República, autoriza·a· Prefeitura Municipal de Araguaína
(GO) u contrutar operação de crédito no~ valor de Cr$ 159.638.841,00 (cento
e cin-qTrenta e nove milhões, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros) deStinada à implantação do Projeto CURA- Comunidade Urbana pma Recuperação Acelerada, na área do neblina, naquele Municí'""-pio.
O pedido de autoriZação fdi fdrmuiado nos termos do preceituado no
parágrafo único d_o_ar.tigo 2<~ da Resolução n9 93, de !"976, do Senado Federal,
implicando, por consegUinte, a não observância dos limites fixados pelo artigo 2<~ da Resolução n"'62, de 28-10-75, também da_Câmara alta do Coogresso
Nacional.
Do ponto de vista que nos compete .examinar, verifica-se que todas as
formalidade.'i. forum atendidas., não havendo óbice à tramitação normal da
pres.ente proposição, porquanto é jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa.
· Sa.la__da.s_Co_rnis.sões. 24 de março de 1982.- .Lenoir Vargas, Presidente,
em exercício - Raimundo Parente, .~lªto_r--:-- Bern_aráinO ·Viana- Aderbal
lun•ma ~ Tqnaedo Nel'f!S- José Lins- Almir Pinto- José Fragelli- Dirceu Cardoso. vencido.
PARECER "i' 180, DE 1982
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Raimundo Parente
A matériu sob a nossa apreciação! já. exaustivamente analisada pela autora do projeto de resoluçào em tela·, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Ar<.1guuína (GO), nos termos do que estabelece o ar~. 29 da resolução n9
93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 159.638.841,00 (cento e cínqüenta e nove· milhões, seiscentos e trinta e
oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros), destinadà à implantação do
Projeto CUR_A -Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada, na
área do Neblma, naquele Município.
A proposiçiío mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e Justiça,
que <t" entendetLconforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a opemção de crédito a ser autorizada terá grande
impacto sócio-ecoiiomico pai""a a· região.
Ante o exposto somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, I 5 de abril de 19"82.- Lomanto Junior PresidenteRaimundo Parente Relator --Tarso Dutra- L ui;: Fernando Freire- Aderbal
Jun:mCi - AlfijnsO ·cai1idrgo =- D?ltõir Va.rg"as - Modcyr Da/la- Benedito
Canelas.
PARECERES Nos 18I, 182 E 183, DE 1982
PARECER No I8I, DE I982
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 367, de 1981
(n<~ 562/81, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Goiatub·a (GO) a elevar em CrS 13.487.800,00 (treze milhões, quatrocentos
e oitenta e sete mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
Relator: .Senador J_osé Caixeta
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senãdo Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a
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Prefeitura Municipal de GOiãtuba (GO} autoriZada a elevar em Cr$
13.487.800,00 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e sete riiil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa
contratar empréstimo junto à Caixa ·Econômica: Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoío ao Desenvolvimento Social.
2. "Características da operação:
"A - Valor: Cr$ 13.487.800,00;
B- Prazos:
I - de carência: 2 anos;
2 - de amortização: 12 anos;
C - Encargos:
I - juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente,
2- correção monetâria: 40% do índice de variação das ORTN;
D ~Garantia: vinculação de cotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM); e
E - Destinação dos recursos: construção de meios-fios, sãrjetas e galerias pluviais, mercado, sanitãrio e lavanderia pública e
aquisição de equipamento para limpeza urbana."
3.

O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
Lei Municipal n9 649, de 11 de fevereiro de 1980, autorizadora da
operação;
h) Exposição de Motivos (EM n• 327/81) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9. Senhor Presidente da República, comunicando que
o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 29 da Res. n9 93, de I 976, do
Senado Federal; e
c) parecer do Banco Central do Brasil, favorãvel ao pleito.
4. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco Central do Brasil,
destacamos a posição da dívida consolidada interna a saber.
a)

5.
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Posição da Divida Consolidada Interna. Em 30-4-81.
Valor: Cr$ mil

A - INTRALIMITE ................................ = 3.444,0
B- EXTRALIMITE ••••••••••.•••••••••••••••••.•••••• = C - OPERAÇÃO SOB EXAME ..................... =13.487,8
D - TOTAL GERAL ...•.••••.••••••..•.••••••••••• =16.931,8
6. Tendo em vista a orientação desta Comissão para verificação da capacidade de. pagamento do postulante, foi levado em conta a soma do endividamento intra e extralimite.
7. Considerado todo o endiyidam~nto da referida entidade (intra +
operação sob exame), não seriam ultrapassados os tetas que lhe foram fixados pelos itens I, II e III, art. 2"', da Res. n9 62, de 1975.
8. Trata-se, entretanto, de uma operação extralirnite a que, por força
das disposições contidas no art. 2"' da Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os
citadGS !imites-(.iten~I.U-e-!!I) fixados no art. 2"' da Re.s, n9 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social.
9. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na
forma do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 31, DE 1982.

Autoriza a prefeitura Municipal de Goiatuba (GO} a elevar em
Cri 13.487.800,00 (treze milhões. quatrocentos e oitenta e sete mil e
oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, noS
termos do art. 2"' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 13.487.800,00 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua. dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréStimo de igual valor,
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado à construção de
meios-fios, Sarjetas e galerias pluviais, niercado, sanitãrio e lavanderia pública e aquisição de equipamento para limpeza urbana, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 29 Esta resolução entra em Vigor·ona~·data de sua publicação.
Sala das ComissQes, 6 de janeiro de 1982.- José Richa, Presidente-:
José Caixeta. Relator --Benedito Canellas - Bernardino Viana - LuiZ Ca-·
vaicante -- Lomanto Júnior- José Lins - Gabriel Hermes.
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PARECERES N•s 182 e 183, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n9 31, de 1982, da Comissão de
Economia_, que ''autoriza a _Prefeitura Municipal de Goiatuba (GO) a
elevar em Cr$ 13.487.800,00 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e
sete mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna".

PARECER N• 182, DE 1982.
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador -RaúnUndo Parente
Apresentado pela Comissão de Economia, õ projeto de resolução em
exame .. autoriza a Prefeitura Municipal de Goiatuba (GO), nos termos do
art. 29 da Resolução n"' 93, de I 1 de outubro de 1976, do Senado Federal, a
·elevar em Cr$ 13.487.800,00 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e
oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor juntp à Caixa Económica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado à construção de meios-fios, sarjetas e galerias pluviais, mercado, sanitãrio e lavanderia pública e aquisição de equipamento para limpeza u·rb3.na, n3.que1e- MuniCípiO, o·bedecidas as condiÇões admítidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo".
2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 29 da Resolução n9 93,
de 1976- alterou a Resolução n• 62, de 1975- pois os recursos serão provenientes da Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do
F.A.S., e, dessa forma, considerada extralimite.
3. Anexo ao processado, encontram-se:
a) Lei Municipal n• 649 de II de fevereiro de 1981, autorizadora da
operação;
h) Exposição de Motivos (EM n• 327/81) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da República,
favorãvel;
c} Parecer do Conselho Monetãrio Nacional, favorável;
d) Parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil, concluindo pelo
encaminhamento ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência -da República e ao Senado Federal.
4. Há a ressaltar que o ProjetO obedeceu o disposto no art. 42, item VI,
da Constituição; atendeu às normas legais (Resolu_ções n9s 62, de 1975, e 93,
de 1976), e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II).
5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação do projeto, uma vez que constitucional e jurídico.
Sal_a das Comissões,_24 de março de 198~. -:-- Lenoir Vargas, Presidente,
em exercício- Moacyr Dã/la, Relator- RaimUndo Parente, Dirceu Cardoso,
com restrições- José Fragel/i- Almir Pinto- Tancredo Neves- Aderbal
Juremo - Bernardino Viãnii -·JoSé Lins.

PARECER N• 183, DE 1982.
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Lenol·r Vargas
·A Comissão de Economia, como coriclusão de seu parecer sobre a Mensagem _n9 367, de 1981, do Senhor Presidente da República, apresentou projeto de resolução que autoriza a Prefeitura Municipal de Goiatuba, Estado de
Goiás, nos termos do art: 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do
Senado Federal, a elevar em Cr$ 13.487,800,00 (treze milhões, quatrocentos
e oitenta e sete mil e oitocentos -cruzeiros) o montante de sua dívida consoli~
dada interna a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto
à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) destinado à construção de meiosfios, sarjetas e galerias pluviais, mercado, sanitâríos e lavanderia pública e
aquisição de equipamento para limpeza urbana, naquele município.
Informa o Departamento de operações com -Títulos e Valores Mobili~rios qu~ a ~ssunçâ:o dO compromisso decorrente da operação sob exame
nãõ deverá acarretar à Prefeitura maiores pressões na ex6Cüção orçamentária
dos próximos exercícios, pois conSiderado todo endividamento ~o Município
(intra + extralimíte sob exame), conforme demonstra o quadro constante no
parecer da Comissão de Finanças, ele permaneceria contido nos tet6s fixados
pelos itens I, II e III do art. 2• da Res. n' 62, de 1975, alterada pela de n• 93, de
1976, ambas do Senado Federal.
A proposição mereceu da Comissão de Constituição e Justiça o encaminhamento favorável, no que diz respeito aOS aspectos de cori.stftuciona!idade,
·
"
juridicidade e técnica legislativa. -
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Pelas razões expostas, somos pela aprovaç_ão do projeto de resolução de
autoria da ComiSsão de Economia, ora sob nosso exame.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1982.- Lomanto Júnior, Presidente
- Lenoir Vargas, Relator- Tarso Dutra - Luiz Fernando Freire:- Aderbal
Jurerna- Raimundo Parente- AffonsO Camargo'......:: Moacyr Dalla- Benedito Canellas:
PARECERES N•s 184, 185 e 186, DE 1982
PARECER N• 184, DE 1982.
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 401, de 1981
na origem), do Senhor Presidente da República, pro·
pondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Olho D"Água dos Borges (RN), a elevar em Cr$ 4.397.200,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil e duzentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna".
Relator: Senador Bernardino Viana
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a
Prefeifurã Municipal de Olho D" Água dos Borges autorizada a elevar em
Cr$ 4.397.200,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil e duzentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa
contratar empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de
agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento .Social-FAS.
"Caracterfstfcas da Operação:
(n'i' 600/81 -

A- Valor: Cr$ 4.397.200,00;
B- Prazos:
1 -de carência: nihil,
2- de amortização: 60 meses;
C - Encargos:
I -juros de 6% a.a.;
2- Correção monetária: 40% do índice de variação das
ORTN;
D- Garcintía: quotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
E- Destinação dos recursos: aquisição- de equipamentos para
limpeza pública."
3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão fin3;nciador, a operação
de crédito sob exame é viãvel econômica e finan<!eifamerite.
4. O proceSso é acóm.parihado dOs segU:intês elementos-pfiilCipaTS:
a)Lei n"' 137, de 16·11-80 autorizadora da operação;
b)Exposição de Motivos (EM n' 381/81) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da, República, comunicando que o
Conselho Monetãrio Nacional ao..apreciar a proposta, manifestou-se Tavora·
velmente ao pleito formulado conforme o art. 211 da Res. _n9 93, de 1976, do
Senado Federal; e
c)Parecer do Banco Central do Brasil- Departamento da Dívida Púb!i·
ca, favorãvel ao Pleito.
5. Considerado todo o endividamento da referida entidade (intra + ex·
tralimite·+ operação sob exame), verifica·Se queseriã:m ultrapassados os tetas
que lhe foram fixados pelo item II do art. 2• da Res. n• 62, de 1975.
6. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite a que, por força
das disposições contidas no art. 2"' da Res. n"' 93, de 1976, não se aplicam os
citados limites (itens I, II e Ill) fixados no art. 2• daRes. no 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haja vista que oS reCursos a serem repassados provêm
do Banco Nacional da Habitação.
7. Além da característica da operação - extralimite- e segundo conclusão do Departa~ento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame não deverâ acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
próximos- exercícios.
8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na
forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 32, DE 1982.
Autoriza a Prefeitura MunicljJal de QJhQ D'Água doi Borges
(RN) a ele1•ar em Cri 4.397.200,DO (quatrâ milhões, trezentos e noventa e sete mil e duzentos cruzeiros) o montante .de sua dív1:da consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. i' 1:; a Prefeitura Municipal de Olho D'Água dos Borges, Estado
do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de ll de
ou_tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a eleval em
Cr$ 4.397.200,00 (qUatro ffillliões, trezentos e noverita-e Sete niil e duzentos

cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa
contr_atar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econôrnica Federal,
esta na qualidade d~ agente_ finan~eiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social·FAS, d~tinado à aq~isiç~s! d~ equipamento para limpeza
pública, daquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respect_ivQ.. Pr.o_c~~Q._..
Art. 211 Esta resolução entra em _vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de janeiro de 1982.- José Richa, PresidenteBernardino Viana, Relator - Benedito Çanellas - José CaLuta - Luiz Ca·
valcante - Lomanto Júnior - José Lins.
PARECERES N•s 185 _o 186, DE 1982.
Sobre o Projeto de Resolução n'>' 32, de 1982, da Comissão de
Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de Olho D'Água dos
Borges ( RN) a elevar em Cr$ 4.397.200,00 (quatro milhões, trezentos
e noventa e sete mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida
·consolidada interna''.
PARECER No 185, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Raimundo Parente
O Projeto sob exame, de autO da d~ Comissão de Economia ·da Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n~' 401/8 I, do Senhor Presídente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Olho D'Á·
gua dos Borges (RN) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
4397.200,00 (quatro milhões, trezentoS e noventa e sete mil e duzentos c.'íuzei·
ros) destinada à aquisição de equipamentos para limpeza pública, daquele
Municípío.
O pedido de autorizaçãO fóf TOtffiü.lado nos. termos do preceituado no
parâgrafo único do artigo 2• da Resolução n• 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-JO~ 7.5, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que todas as
formalidades foram atendidas, não havendo óbice à_ tramitação normal da
presente proposição, põrquáõtó ejurídica, ·constitucional e de boa técnica legislativa.
Sal~ das Comissõe~ 24 de l)larço d~_l982~-:- Lenoir Vargas, Presidente,
em exercício- Haimundo -Parente, Relato-r-_::JoSé Fragelli- Almir PintoJosé Lins- Aderbal Ju,_rema- Bernardino Viana- Tancredo Neves- Dirceu Cardoso, com restrições.
PARECER N• 186, DE 1982
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Raimundo Parente
A matéria sob-~- nossa~ apreciação, já exaustivamente analisada pela autora do projeto de resolução em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Olho D'Água dos Borges (RN), nos termos do que estabelece o art. 2•
da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de CrS 4.397.200,00 ((J_üafio milhões, trezentos e noventa e sete
mil e duzentos cruzeiros), destinada à aquisição de equipamento para limpeza
pública, daquele Município.
A proposição mereceu a acolhida d.a Comissão de Constituição e Justiça,
que a entendeu-conforme ·as cânones legais, pertinentes ao assunto.
_ Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico-examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser ·autorizada terã grande
impacto· sócio-ecortômico para a região beneficiada pelo investimento.
Ante o exposto, somos pela a aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1982. --Lomanto Júnior, Presidente
- Raimundo Parente, Relator - Tarso Dutra - Luiz Fernando Freire Aderbal Jurema- Affonso Camargo - I;,..enoir Vargas - Moacyr Dalla-:Benedito Canellas.
PARECEI!. N_o 1_87, DEt982
Da Comissão de Redação
'RedaCão final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 9, de 1980 (n9
44/80, na Câmara dos Deputados.)
Relator: Senador-Aâúhcil JUrema
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
no 9, de 1980 (n' 44/_89" na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre o Comércio de Produtos TêXteis-, ·celebrado entre o Governo da
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República Federativa do Brasil e a Comunidade Económica Européia, em
Bruxelas, a 23 de janeiro de 1980.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1982.- Laélia de Alcântara, Presidente - Aderbal Jurema, Relator - Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N•I87, DE !982
Redaçào final do Projeto de D_ecreto Legislativo n?-9, de /980 (nP
44/80, na Câmara dos Deputados.)
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, na Constituição, e eu,
_ , Presidente do Senado Few
dera!, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1982
Aprova o texto do Acordo sobre o Comércio de Produtos Têxteis,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Cow
munidade Econômica Européia, em Bruxelas, a 23 de janeiro de 1980.

O Congresso Nacional decret_a:
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo sobre o Comércio de Produtos
Têxteis, celebrad_o_ entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Comunidade Económica Européia, em Bruxelas, a 23 de janeiro de 1980.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER N• I88, DE 1982
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 4, de 1981 (n9
74/80, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador -Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n' 4, de 1981 (n• 74j80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo de Previdência Social entre o Governo da República Federativa do
Brasif e o Governo da....República do Chile, concluído em Santiãgo, a lO de
outubro de 1980.
_
Sala das Comissões, 27 de abril de 1982. - Laé/ia de Alcântara, Presidente - Sãldanha Derzi, Relator - Aderbal Juremo.
ANEXO AO PARECER N•

1~8,

Art. 29
Art. 39

Esta lei entra em Vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A política de exploração de noSsos recursos minerais, embora bem orientada no que tange aos controles burocráticos, mediante normas reguladoras
referentes à conceituação de jazi~a, regime de pesquisa, lavra, servidões, gaw
rimpagem etc., no que tange a pedras preciosas e semipreciosas, não corresponde, como devera, riOs legítimos ariseio·s das regiões prodUtoras, as quais,
em boa parte, pouco se beneficiam da riqueza produzida. De fato, os Estados
produtores quase sempre permanecem no contexto _da exploração mineral
como merOs fornecedores de matéria-prima, uma vez que o produto da extração passa a ser be_neficiado ou lapidado fora da região produtora. É evidente que essa política é inconveniente e prejudicial aos Estados onde se
acham localizadas essas fontes de recursos, pois sendo evidentemente exauríveis essas formações minerais, dentro em curto lapso de tempo, o que restará
para a região produtora será a desolação de terras atingidas pela ação predatórja dos trabalhos de extração.
Impõe-se, a~sim, o estabelecimento de disciplina qu_e, sem ferir o processo de livre empresa, garanta ao Estado produtor de pedras preciosas e semipreciosas uma partiCij:>aÇãci- ito fluxo dessa riqUeza, inediante norma que vincule a concessão de lavra à obrigação de beneficíar ou lapidar a pedra extraiR
da, dentro do territóriO do Estado em que se localizar a jazida. É certo que,
com isso, teremos contribuído para o desenvolvimento da região produtora,
seja pelas anlplas oportunidades econômicas que se constituirão, seja pelos
benefícios sedais que advirão em conseqüência do desenvolvimento tecnológicO e da oferta de novos empregos.
Saia das Sessões, 27 de abril de 1982. - Bernardino Viana.

LEGJSLAÇÀO CITADA
DECRETO-LEI N• 227 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Dá nova redação ao Decreto-lei n' 1.985 (*),(Código de Minas),
de 29 de janeiro de 1940
CÕDIGO DÉ MINERAÇÃO

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
incis_o I, da ConstituiçãO, e eu,
, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
, DE 1982

Aprova o texto do Acordo de Previdência Social, concluído entre
o Governo da República Federativa do Brasil e a Governá da República
do Chile. em Santiago, a 10 de outubro de /980.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l<J É aprovado o texto do Acordo de Previdência Sódal, concluído
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli~ --ca do Chile, em Santiago, a 10 de outubro de 1980.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetes _de Jei que serão lidos pelo Sr. I <J-Secretário.
São lidos os seguinte

Art. 47. Ficará obrigado o titular da concessão, além das condições ger?is que constam deste Código, ainda, às seguintes, sob pena de sanções previstas no Cap1tulo V;
Parágrafo únicc. Para o aproveitamento, pelo concessionário de lavra,
de substâncias referidas no itein IV, deste artigo, serã necessário aditainento
ao seu título de lavra.
(Às Comissões de ConstituiçãO e Justiça, de Economia e de Minas e Energia.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 59, DE 1982- COMPLEMENTAR
Introduz alteração na Lei Complementar n<J 11, de 25 de maio de
1971, que instituiu o PRORURAL.
O COngresso Nacional decreta:
Art. l9 É acrescentado ao art. 15 da Lei Complementar n9 II, de 25 de
maiQ~ de J 971, o seguinte § 7•:
"§ 79 Os sindicatos de trabalhadores IuraiS PoderãO- colaborar com a previdência social rural na fiscalização relativa à arrecadação das fontes de custeio referidas neste artigo."

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 58, DE 1982
Altera o art. 47 do Decreto-lei n9 227, de 28 de fevereiro de 1967
- Código de Mineração - acrescentando-lhe§ 29 e renumerando seu parágrafo único.
O Congresso Nacional decreta:
. _. _
o~_
Art. I 'i' O art. 47 .s;l._o Decreto-lei n~ 227, de _28 d_e fevereiro de 1267 Código de Mineração- passa a viger com o acréscimo do seguinte§ 29, renumerado· seu Parágrafo único para § 1<J:
_

1205

que se localize a jazida, de pelo menos 30% do total das substâncias
minerais extraídas."

DE 1982

Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nv4, de 1981 (n'
74/80, na Câmara dos Deputados).

DECRETO LEGISLATIVO N•

28

__

_

_

Art. 29

Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua

publi~

cação~

Art. 39

Revogam-se as disposições em contrário.

,

"Art. 47. . .......... -- ...... ··-· .....••...... ,. .......... _
§ [9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ ........ - · · · · · · · · · ·
§ 29 Na hipótese de concessão de lavra de pedras preciosas ?u
semipreciosas, fica condicionada à obrigatoriedade de beneficiamento ou lapidação, dentro dos limites do território do Estado em

Justificação
Tenho a honra de submeter à consideração da Casa- e do Congressomais um projeto de lei apresentadO por sugestão do Sindicato dos Trabalha~2~_es}~iu.rais ~e.. .Oaspar, ~C. ____
_
Nele o que se busca é autorízar .oss(ildicatÇ)s de trabalhadores rurais a
colaborarem com a previdência social rural na arrecadação de seus recursos,
Particul.,rmente os relativos às contribuições devidas com base em notas fiscais expedidas por produtores.
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Todos sabemos que há muita sonegação na expedição -dessas notas fiscais de produtor e que tal sonegação redunda em prejuízo para a previdência
rural, principalmente para os segurados que dela dependem.
Certo é, por outro lado, que a previdência rural indispõe de fiscalização
eficaz para acompanhar tais a tos, podendo, portanto, ser auxiliada pelos sindicatos de trabalhadores rurais.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1982. - Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N• II, DE 25 DE MAIO DE 1971
Art. 15. OS recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural provirão das seguintes fontes:
I - da contribuição de 2% (dois por cento) devida pelo produtor, sobre
o valor comercial dos produtos rurais, e recolhida:
a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficain -subrogados, para esse fim, em todas as obrigações do produtor~_
b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus produtos ou
ve'ndê-los, no varejo, diretamente ao consumidor;
I I - da contribuição de que trata o art. 39 do Decreto-lei n9 l.l46,_4_e 3_1
de dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois -e seis décimos por
cento), cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
§ }9 Entende-se como produto rural todo aquele que, não tendo sofrido
qualquer processo de industrialização, provenha de origem vegetal ou animal, ainda quando haja sido submetido a processo de beneficiam-ento, assim
compreendido um processo prímãrio, tal corno descaroçameTito? pilagem,
descascamento ou limpeza e outros do mesmo teor~ destinada:.~ preparação
de matéria-prima para posterior industrialização.
§ 21' O recol_hime-nto __ da _contribuição __estabeleçida no itç_rp_ I deverã ser
feito até o último dia do mês seguinte àquele em que haja ocorrido a operação
de venda ou transformação i!idustrial. __ _
_ _ _ ____ ~ __ _ ~· _
§ 39 A falta de recolhimento, na époCa própria, da confribuiÇão estabelecida no item I sujeifarã, automaticame-nte, o con:tribuin~e à rp.q._Ita de 10%
(dez por cento) por semestre ou fração de àtraso, calculada sobre o montante
do débito, à correção monetãriã _deste e aos juros moratórias c;le .1.% (u~__ por
cento) ao mês sobre o r_c;;:ferido montante.
______
___ _
§ 41' A infração de qualquer dispositivo desta Lei Co_rriplementar e de
sua regulamentação, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, confOrme a gravidade da infração, sujeitárã o infr3tor à multÇt de I (um) a
10 (dez) salãrios mínimos de maior valor no País, imposta e cObrãâa na forma
a ser definida no regulamento. _
_ __ _
§.59 A arrecadação da contribuição devida ao fUNRURAL, na forma
do artigú anteriOr, bem aSSim das correspondentes multas impoStas e demais
cominações legais, serã realizada, preferencíalmente, pela r_ede bancãria__credenciada para efetuar a arrecadação das contribuições devjÇ.~s_~o INPS.
§ 61' As contribuições de que tratam os itens I e II serão devidas a partir
de l~' de julho de 1971, sem prejuízo do recolhimento das contribUições devidas ao FUNRURAL, até o dia imediatamente anter_ior =àqm::la d~:_~.ta, por
força- do disposto no Decreto-lei n9 276, de 2-8 de fevereiro de 1967.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 60, DE 1982

Acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 1.923, de 20 de janeiro de
1982, que modifica a legislação que dispõe sobre o Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS.
O CóngfeSsó NaciOnal decreta:
- ---'_
Art. 19 É acrescentado o seguinte artigo ao Decreto-lei n9 1.923, de 20
de janeiro de 1982:
.. Art. 5~' A Presidência da Caixa E<?onômica Fed_eral publicarã semestralmente balanço patrimonial, econômico e financeiro (analítico e sintético), acompanhado de Relatório detalhado dos recursos que lhe cabe na forma do disposto no§ }9 do art. 19, da renda
bruta de cada extração realizaçia pela Loteria Feder~!, a que s~ refere o art. 29, e dos recursos destinados aos club,~~-b~asil_~ir?s ?~- fJf~Ç- ,___._
b_ol profissional e à Confederação Brasileira de F~tebol-_Ç~_f._-~e
que trata o art. 39 deste Decreto-lei."
Art. 29
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de _su_a publicação.
Revogam-se as disposições em côntrãrio.

Abril de 1982

Justificação
As m~idas propostas no presente projeto são altamente moralizadoras e
se impõem pela conveniência e mesmo necessidade que hã de se dar amplo conhecimento periodicamente ao povo dos recursos provenientes das apostas
das Loterias Esportiva e Federal.
No caso do projeto em apreço, os próprios clubes brasileiros de futebol
profisSional q~ue;como-se sabe, enfreniam de longa data sérias dificuldades financeiras, são os primeiros ·a exígirem·a divulgação pormenorizada dos recurso~ que lhes cabe pelo Decreto-Ieí n9 1.923/82. Ao público brasileiro interessa, igualmente, conhecer a destinação desses vultosos recursos locados à CBF
e aos clubes de fu~ebol profissional.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1982. - Laé/ia de Alcântara.

[EG(SLA(:ÃO CITADA
DECRETO LEI N• 1.923, DE 20 DE JANEIRO DE 1962
Modifica a legislação que diSpõe -sobre-o Fundo de Apoio ao De$envolvimento s_o_Cial_ ~-f,._1.S. -··-

0 Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
55, item II, da Constituição, decreta:
Art. I~' O§ 19, do artigo 29, da Lei n~ 6.168 1, de 9 de dezembro de 1974,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ I 'i' A Caixa Econômica Federal, pela execução das tarefas
pertinentes à exploração das Loterias _Esportiva e Federal, caberã a
· comissão de 17,3% (dezessete inteiros e três décimos por cento), no
caso da Esportiva, e de 20% (vinte por cento), no caso da Federal,
sobre a renda bruta respectiva."
Art. 2• O artigo 2• do Decreto-lei n.' 1.405, de 20 de junho de 1975, pas-'
sa a vigorcir com a- seguirile fedação:

~·Art. 21' S~m. prejufzo da soma dos percentuais assegurados
_aos_ M_inistérios_setofiaiSÇ9_n_t_e'mplados, segundo o disposto nos§§ 19
e 2•, dQ arligo 4•, da Lei n• 6.168, de 9 de dezembro de 1974, fica
constituída, como fonte de recursos do FAS, na forma autorizada
pelo item IV d9 artigo 29, e para efeito das_ aplicações previstas no
item II, do artigo 3~', do mesmo diploma _legal, a parcela de 8,125%
(oito irifeir.Qs_ e-~n!O -~ _yiQ_t~ _e _ çH1~ó_ m:!!~~jf!Íos por cento) sobre a
_r_enda bruta_ de_ ~dª_e:s.jr_ação realizada pela Loteria Federal, conforme os planos de sorteio.
§ I 'i' Para os efeitos deste _ar.tigo, considera-se renda bru~a de
cada Concurso_ de _Prpgnósticos, realizado pela Loteria Esportiva
Federal, o valor global das apostas que forem computadas para
apuração dos resul~ados e pn?clamação dos ve~cedores.
§ 21' A renda bruta de cada extração, realizada conforme os
planos de sorteio da Loteda Federal, é constitUída do valor global
dos _bilhetes _que, integrantes da emissão respectiva, forem efetiVa~
__ mente vendidos, a preço de plano."
Art. 39 Aos clubes brasileiros de futebol profissional, filiados à }9 Divisão das Federações dos Estados do respectivo desporto e:, através destas, à
Confederação Brasileira de Futebol- CBF, bem como àquelas Federações,
fica assegurada a participação de 5,2% (cinco inteiros e dois décimos por cento) na receita bruta daLçt~r@ J;:~_!j~a__federal- LEF.
Art. 4~' O Poder Executivo regulamentará o presente Decreto-lei, fixando as normas e critérios pára-a distribuição dos recursos gerados pela partici~
paÇão de que trata o artigo anterior, entre os beneficiários instituídos, _assim
como estabelecendo as diretrizes e prOcedimentos para utilização, aplicação e
investimentos dos recursos distribuídos._ -· --·· ·- _ _
.
Art. 59 Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrãrio.
João Figueiredo - Presidente da República.
Emane Galvéas.
Rubem Ludwig.
Antônio Delfim Netto.
(Às CoiniSSões de Constituiçao e JustiÇa e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetas que vêm de ser lidos
serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que serã lida pelo Sr. 1~'-Secretãrio.
~ lida a seguinte
Brasília, 27 de abril de 1982.
Oficio n' 118/82
Senhor Presidente,
Nos termos do§ }9 do art. lO do Regimento Comum, tenho a honra de
comunicar a V. Ex•, parã. os devidos fins, que esta Liderança deliberou substi-

A.bril de 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11)

tuir o nome do Senhor Deputado Marão Filho, pelo do Senhor Deputado
Magno Bacelar, na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre o
Projeto de Lei n~" 5(82-CN, que .. altera dispositivos do Decrelo-lei n~" 32/66,
que institui o Código Brasileiro do Ar''.
AproveitO a oportunidade para renovar a V. Ex" os meus protestos de
alta estima e distinta consideração. - D_eputadá CantídiO ~Sampaio, Líder do
PDS.
O SR. PRESIDENTE (Passo Pôrto)- Serâ feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~>-Secretário.
São lidos e deferidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 65, DE 1982
ExmC? Sr. Presidente do Senado Federal
Estando em tramitação na COmissão de Constifuição e Justiça, solicitação do Banco Central para aprovação de uma emissão de moeda (cruzeiro)
referente ao ano de 1979, o Senador que este subscreve requer à Mesa, com
apoio do Regimento, sejam solicitadas ao Banco Centfal as seguintes informações:
a) Qual o montante das emissões de moeda no ano de 1979?
b) Qual o montante emitido em -1980?c) Qual o montante referente ao ano de 1981?
d) Qual o volume de cruzeiro jã emitido em 1982?
Sala das Sessões, 23 de abril del982.- Dirceu Cardoso.
REQUERIMENTO No 66, DE 1982
Sr. Presidente do Senado Federal:
Com apoio no Regimento, o Senador que este subscieve requer à Mesa,
lhe sejam prestadas as seguintes ínformaçõCs:
a J Relação de todos os emprê:stimos registrados na Secretaria do Senado
até 20 de abril de 1982.
h) Indicação das datas de ingresso dos mesmos na Secretaria.
Sala das Sessões, 23 de abril de 1982. - Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, requerimento que
será lido pelo Sr. 1~>-Secretãrio.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 67, DE 1982
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex•, ouvido o plenário, nos termos dos arts. 241, b) e 244,
a) do Regimento Interno, sejam prestados à memória do ex-Deputado Federal Plínio Lemos, falecido há poucos dias, em São Paulo e sepultado em
Areia, na Paraíba, sua terra natal, as seguintes homenagens:
I. Inserção em Ata de Voto de pesar.
2. Apresentação de condolências à família enlutada e ao Governo do
Estado da Paraíba.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1982. - Humberto Lucena - Cunha
Lima- Passos Pôrto- Nelson Carneiro- Dirceu Cardoso- Lomanto Júnior - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Este requerimento depende de
votação, para cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
O Sr. Humberto Lucena -

Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com a palavra o nobre Senador
Humberto Lucena, para encaminhar a votação.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para encaminhar a votação.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Faleceu há poucos dias, no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São
Paulo, vítima de problemas cardíacos, o ex-Deputado Federal Plínio Lemos,
um dos mais operosos parlamentares que a Paraíba já teve na Câmara dos
Deputados.
Advogado e homem público, dos mais atuantes nos meios -fotenses e
políticos do meu Estado, Plínio lemos nasceu em Areia, na Paraíba, onde foi
sepultado por uma legião de parentes, amigos e admiradores.
Casado com D. Maria Nina de Almeida lemos, de tradicional família parai bana, Plínio lemos recebeu o diploma de Bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais, após brilhante curso nas Faculdades de Direito do Recife e de Belo
Horizonte.
Eleito constituinte federal em 1946, como ativo participante da luta pela
redemocratização do País, no pós-guerra, repi"eSf:lltou_a Paraíba, sob a legenda do Partido Libertador c, mais adiante, da ARENA, durante cinco legislaturas sucessívas.
O Sr. Aderbal Jurema - Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•
O Sr. Aderbal Jurema- Em nome-aO mCU P3rtido, quero trazer ao discurso de V. Ex~ a nossa manifestaçãO de pesar pelo desaparecimento do paraibano ilustre que V. Ex• agOra mesmo está evocando. Todos nós, eu e V.
Ex', fomos cómpanheíros de Plíriio Lemos. na Câmara dos Deputados, conhecemos de perto a sua atuação em defesa do S!!U Est_a_do, a sua pertinácia, a
sua luta, ·para que Campina Grande tivesse_ uma Unive;rsidade. Plínio Lemos,
de tradicional famílía paia:ibana, era, sem dúvida, um dos maiores representantçs de umaterr~ que não_ tem sido avara em oferecer ao_Congres1)o nomes
tutelares. Pois bem, Senador Humberto Lucena, receba no seu discurso a nos~
sa manifestação que peço, através da sua palavra, transmita aos seus familiares, aos paraibanos, independente de cor partidária, a manifestação do Partido Democrático Social que, num-a hora destas, junta-se a sua manifestação
como Líder do PMDB, para assinalar, nesta Casa, a grande lacuna que Plínio
Lemos deixa na política paraibana e brasileira. Assiin, faZemos justiça ao homem que sempre se dedicou à causa pública, da qual nunca se afastou, mesmo quando sofria reveses.
O SR. HUMBERTO LUCENA- O aparte de V. Ex•, cheio de emoção,
é um adenda i~portantísSimo ao pron_tJnc_i_amento que faço; p-ois_ traz em si
um depoimento insuspC:1tO sobre a vida de Plínio Lemos, sobre o que ele representou para todos nós como homem público ao longo de sua trajetória no
Parlamento brasileiro.
Parlamentar combativo em plenário, o seu grande desempenho, porêm,
foi no âmbito das comissões, sobretUdo na Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados, antes de 1964, em cujo seio se destacou pelos lúcidos
pareceres que·emitíu e peta sua obstinada atuação em favor dos interesses da
Paraíba e d.o Nordeste.
O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre Senador.
O Sr. Nelson Carneiro- Tive a ventura de ser compariheiro de Plínio lemos ·na Câmara dós -Deputados e dele, como todos os que participaram das
-sUCeSSivas legislaturãs- de que ele fCz parte; todos guardainos a hripressão de
um homem valoroso, decidido, probo e dedicado às coisas da Paraíba e do
Brasil. Nesta hora, o seu desaparecimento representa uma grande lacuna, não
só para o seu Estado como para a vida pública nacional.
O SR. HUMBERTO LUCENA- As palavras de V. Ex•, nobre Senador Nelson Carneiro~ São maiS LitYfápOioíne&timãvel que recebo nesta homenagem que presto, em nome dos meus companheiros de Bancada, e já agora
de todo o Senado Federal, à memória_ de um dos grandes homens públicos
brasileiros.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex" um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. EX•, nobre Senador.

O Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senador Humberto Lucena, tive o privilégio de ter Plínio Lemos como amigo,_ tive o privilêgio - repito -de privar
de sua amiz_ade. Recordo-me daquela figura lhana, daquele espírito que era,
ao mesmo tempo, combativo ~as conciliador; recordo-me da sua figura, na
sua inteireza física e na sua inteireza riloral, dos nimbos já povoando a sua cabeça-a, reY_e(arem uma idad_e~ciue ele ainda não possuía e a contrastarem com a
j4vent.uçle do _sç,u çspí~ito~_ ~~b~e__Sena~_or, quand~ _«?U ainda caminhava para
este plenário tomei conhecimento da triste notícia do falecimento de Plínio
Lem_çs ~da h_oroeDagem que V. Ex• lhe estava prestando- e que ainda haveremos de prestar, numa sessão especial- e, assim, apressei os meus passos e
só não pedi o aparte imediatamente porque antes de mim o havia feito o eminente Senador Nei_SOJ? Carneiro, que foi tampªm seu col~_ga e COil'l;_ele conviveu longos anos. Mas, secundando _o nobre aparteante, quero dizer a V. Ex•,
nobre Senador Humberto Lucena, que não é só o Estado da Paraíba, que não
são apenas os paraibanos que sofrem com a perda de Plínio Lemos. Plínio Lemos pontilhuu~ neste Brasil i!l_t~ro amigos, plan~ou ami_zades duradouras, e
entre essaS tenho ã honra de me incluir. Junto, pois, as minhas palavras,
como representante do Estado da Bahia, à justa homenagem que V. Ex• presta ao grande parlamentar, mas sobretudo ao cidadão, à_figura humana excepcional. Tenho certeza de que se abriu uma grand~ lacuna na família paraíbana com a perda irreparável daquele filho admirável que esteve a seu serviço,
servindo ao Brasil durante longo tempo. Só me resta, nestas últimas palavras,
desejar a Plínio Lemos um lugar reservado aos bons, de homem que acredita
que esta vida é uma passagem, mas que a vida eterna que nos aguarda é aquela onde vamos encontrar ajustiça, oit-de vamos receber o prêmio merecido pelos bons serviços que n~ vid~ terre!la prestamos. Por tudo isso, estou certo de
que no lugar dos bons jK estará a esta hora, -a alma inesquecível de Plínio Lemos.
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O SR. HUMBERTO LUCENA -O aparte de V. Ex• dã maior relevo
às palavras que pronuncio em memória de Plínio Lemos.
Prossigo, Sr. Presidente, para concluir.
Um sem-número de municípios paraibanos reCeberam de PHnio Lemos
grandes benefícios, através de dotações orçamentãrias federais, que custearam obras em todos os recantos do Estado.
Na sua vida pública, além de Deputado Federal, Plínio Lemos exerceu
os cargos de Prefeito Municipal de Campina Grande, Promotor de Justiça de
Minas Gerafs e da Paraíba e Oficial de Gabinete do Ministro daViação e
Obras Públicas. Na Câmara Federal foi Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas e, no âmbito do Congresso Nacional,
foi Relator do 29 e 39 Planos Diretores da SUDENE.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao terminar estas palavras, quero salientar, por um dever de justiça, que a Paraíba, com a morte de Plínio_Lemos,
perde um dos seus filhos mais ilustres, a quem, neste momento, rendo, em
nome do seu povo agradecido, um preito de grande saudade. (Muito bem!)
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orad_or.) - Sr. Pr~idente e Srs. Senadores:
Antigo companheiro de Plínio Lemos na Câmara Federal, na qual permanecemos durante dois mandatos, lado a lad_o, ele ilustrando a Bancada da
UDN, naquele tempo, e nós integrantes da Bancada do velho e glorioso PSD.
Assim, Sr. Presidente, com essa notícia de que Plínio Lemos deixou o
nosso convívio, eu não poderia prestar homenagem a ele sentado na minha
tribuna, eu quero prestá-la de pê, reverente e contrito diante da sua morte. E
dizia, Sr. Presidente, quando ingressei na Câmara Federal, homem maduro,
poucas vezes tivemos oportunidade de nos manifestar-através de necrológios,
por.que poucas personalidades ilustres nós então conhec(amos. Hoje, avançado em idade e avançado nos anos de convívio nesta. Casa, eu tenho que me
habituar com a convivêncía da morte, já que ela nos acena brandamente, e às
vezes violentamente, junto às ramagens da eternidade. Quero prestar a minha
homenag~ a c;:le, Deputado Fed~ral pela_Paraíba e membro da ComisSão de
Orçamento, na época em que esta COmissão erá ã. oí.aís irrlportailte ComisSão
do Congresso Nacional, porql!-e dispunha das verbas para atender às solicitações e às reivindicações de áreas estaduais e mesmo dos próprios Estados
em toda a Federação brasileira._ Plínio Lemos foi um __çio_s_ mais ativos representantes que conheci na antiga Comissão de Orçamento.
Na Paraíba, destacavam-se Ruy Carneiro, Janduhy e ele, tr:~ quejâ se
foram, Sr. Presidente, e que nos esperam. Hoje nós-estamos chorando por
eles; amanhã outros chorarão por nós.
Quero, reverente, de alma contrita, prestar a rrühha homenagem --a este
velho colega que nos deixou, ele que ilustrou~ como disse_- a Baqe<)da da
UDN da Paraíba, filho ilustre do sertão, do Município ~e Areias, velho promotor de justiça na Paraíba e em Minas Gerais, e que deixou uma folha de
serviços prestados à Paraíba e ao Brasil.
Assim, Sr. Presidente, não podia prestar a minha homenagem com um
simples voto, associando-me ao necrológio que Humberto Lucena fez do seu
companheiro de Partido, ilustre representante da Paraíba naqueles tempos.
Quero prestâ-la de pé, porque ele merece pelo muito que significou na vida da
Câmara naquela êpoca, pelo muito que lutou dentro da Bancada da UDN,
pelo muito que porfiou na Comissão de Orçamento, pelo muito que significou como a alma livre, combativa e sempre pronta aos grandes ideais pelos
quais ele sempre lutou.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A Mesa se inscreve nas homenagens prestadas ao grande tribuno e parla ..
mentar paraibano Plínio Lemos, e o Presidente, de maneira especial, por ter
sido seu companheiro e amigo durante muitos anos, -deSde o tempo efn que
foi Prefeltõ--de Campina Grande e, depois, Deputado Federal pelo Partido Libertador. Foi um companheiro de todas as horas, combativo, lutador e leal.
Por isso mesmo, a Mesa do Senado se associa com _muitã h_Q!lra e com qtui~o
pesar às homenagens feitas, nesta farde, ao ex-Deputado Plínio Lemos, e fará
cumprir a deliberação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -~Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senad.ores:
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Retorno ao assunto relacionado com a Amazônia. Há poucos dias, defendi mais uma vez a necessidade de um tratamento diferenciado em seu fa·
vor, corno sU.Port~ em- bu;c~- de um -des~nv~iVimCnto mais acelerado. Diz <;i
História que '"ãs nações Vei"dadeirarrierite- ãutênticas são as que buscam soluções nacionais para seus prOblemas básicos". E tem sido esta a conduta do
Brasil em relação as suas áreas menos desenvolvidas. Por isso, pedi ao Governo abrigo para minha idéia da Secretaria Especial destinada a gerir diretamente os assuntos amazónicos, apresentados em forma de Proposta de Delegação Legislativa, jâ aprovada pela Comissão Mista, faltando o julgamento
do plenário do Congresso Nacional.
Com regular freqUência tenho abordado nesta Tribuna os assuntos de interesse amazónico, muitos dos quais representados pela minhas proposições.
Agora é a vez do Projeto n9 117, de minha autoria, encaminhado desde 14 de
maio de 1979, dispondo sobre a aplicação, como incentivo fiscal, na área da
SUDAM, da totalidade do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas e
jurídicas domiciliadas na Amazônia LegaL
Desejei e de_sejo, com esta mudança, atrair maior soma de recursos finan~
ceiros dos Estados mais prósperos que, aplicados convenientemente, satisfa~
zem ao aplicador, desenvolvem a área beneficiada e por via índireta o Tesouro NacionaL A minha iniciativa ê esC!ldada no pensa91ento do__ Governo tle
fazer florescer as regiões mais carentes, como acontece-com os Estados e Territórios amazónicos e por um período apenas de dez anos. Não se trata de
inovar, mas ampliar as medidas ado_tadas ali pelos Governos re\ .. .Jcionârios.
Para que V. Ex•s possam melhor julgar a minha iniciativa, ofereço-lhes
para análise alguns dados concretos baseados em valores de impostos. Em
1977, enquanto o Brasil arrecadou de imposto de renda
CrS 98.005.586.000;00, a Amazônia confribuiu com Cr$ 831.013.000,00, importância inferior a 1% (um por cento) do cômpUto geral. Eis aí visuálizada a
pobreza de uma área que se dispõe de potencialidades económicas nos três
reinos da natureza, contudo ainda é carente no setor empresarial, como força
viva para a arrancada desenvolvimentista.
E o quadro continua inalterado, apesar dos esforços do Governo da
União, dos Estados e dos Territórios. Informou-me a Secretaria da Receita
Federal, dignamente representada pelo tirocínio do Dr. Francisco Neves
Dorn.elles, que em 1979, a arrecadação .do Brasil_ foi de Cr$
275.556.000.000,00, o equivalente a 320%~sobre 1977, e a Amazônia não conseguiu superar os Cr$ 2.554.000:ooo,oo, porfanlo menos de 1% sobre o global
desse exerdcio_. Em 1980, o Tesouro alcançou a respeitável soma de
Cr$ 462.766.000COOO,OO e a contribuição da Amazônia foi de apenas
Cr$ 5.102.000.000,00, o equivalente a 1,10% do total, quantia insignificanté
para uma soma tão elevada.
Cada vez mais, ante a realidade, robustece-se em mim a convicção do
acerto da providência por mim adotada. E certamente por isso o meu projeto
obteve aprOvação em tOdas as comissões técnicas, faltando apenas o julga~
mento final pelos meus pares em reunião plena. Posso antecipadamente dizer
aos que examinaram e deram o seu veredi_ctum favorável, que a Amazônia
lhes ficou devendo esse inestiináVel serviço. Confio num desfecho satisfatório,
se consideradas as razões por mim a_preseittadas, pela alt:::.-relevância que encerra para uma área necessitada de ajuda substancial, através de iniciativas
com sentido social, econômico e financeiro~ Na miriha justificativa, saijentei
ser este um modo de não s:ó aumentar o volume de recursos para a área mencionada, bem assim de estabelecer bases mais amplas para a educação do contribuinte, na figura, -agora, de investidor. Este é o centro de todo o Projeto:
criar o hábito de investimento na -área- dã-Amazônia Legal.
O momento é indicado para oferecer outro argumento vãlido ante a tese
por mim esposada. Refir(:l.:me à Zona Franca de Manaus, um ousado passo
dado pelo Governo Federal em 1966 em favor do Estado do Amazonas, com
salutares reflexos-põr toda a Amazônia Ocidental. Manaus, num passado recente, era uma cidade apenas risonha, porém inexpressiva no sentido económico. Com o advento da SUFRAMA, sigla da Superintendência da Zona
Franca de Manaus, logo despontaram os seus benéficos efeitos, entre os.quais
citarei o Distrito Industrial, como uma das molas propulsoras do desenvolvimento regional. E a cidade beneficiada, que em 1970 contava apenas 312.160
habitantes, em 1980, segundo o ceriSo, jf ãgasaJhava 642.582 habitantes. E
não se diga que esse_ considerável aumento fOi representado pelo êxodo da população interiora_n_a. vinda para Ma naus, atraída pelos benefícios ali surgidos.
~Trago- os-dados censitárias- para melhor expressar a· realidade. Em 1970 o
Amazonas tinha em seu território 955.394 habitantes e em 1980 passou para
1.406.354, equivalente a um aumento de 450.960 habitantes em dez anos, enquanto a Capítal, no mesmo período, cresceu 330.422 habitantes. Tive o cuidado de pesquisar para saber a causa do seu crescimento e concluí que os municípios, na sua maioria, alcançaram um crescimento demográfico satisfatório, com ex.~eção di-dez, coni ~_eScrés~hno tot8.l de 20_.186 habitantes, por-
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tanto número ínfimo diante do total dos 44 m_uniçipios que compõem o Estado do Amazonas.
Ficou- ai provado o acerto da medida que tanto favoreceu o Amazonas,
como o Território de Roraima_e_os Estados de Rondôn'a e Acre, embora em
escala menot. Eis por que decidi persistir e até obstinadamente, com medidas
adequadas para uma ãrea incipiente e necessitada de um maior impulso, as
quais não têm o escopo de uma nova eXperiência, poréni-ampliar aquela jã
adotada pelos Governos Revolucionários. Daí dizer-lhes que confio num desfecho favorável e que o futuro nos cantará a canção do triunfo. (Muito bem!
Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JORGE KALUME EM SEU DISCURSO:
Autazes
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5.635
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A SR• LAI':LIA DE ALCÁNT ARA (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mulher, médica e parlamentar.
Seguindo esta linha cronológica, ocupo hoje o microfone deste plenãrio
para reverenciar a figura de uma mulher, médica e parlamentar- Carlota
Pereira de Queiioz, que, aos 90 anos, no dia 17 do corrente faleceu em São
Paulo.
_.Se assim faço, é porque Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher
a exercer um mandato legislativo no Brasil. Formada em Medicina em 1926,
participou da Constituinte de 1934 e foi deputada federal de 1935 a 1937.
Çalculo de suas Jutas para transpor barreiras quase intransponíveis na
sua êpoca para uma mulher - Faculdade de Medicina e Política.
Em meu nome e em nome das mulheres médicas do Acre Apresento à
família de Carlota Pereira de Queiroz nossas mais sinceras condolências.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza, para uma comunicação.

1.796
Barcelos
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9.693
9.444

249

249

20.186

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria.
O Sr. Agenoi' Maria - Desisto da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino. _(Pausa.)
S. Ex• :<i.o está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. (Pausa.)
S. Ex• não estã presente.
Concedo a palavra à nobre Senadora Laélia de Alcântara. para uma comunicação.

O SR. LÁZARO BARBOZA (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gostaria de proferir discurso com um pouco mais de profundidade, analisando o problema do magistério no meu Estado, que não difere da situação
do magistério no País inteiro, Irias que ê, sem dúvida, mais desalentadora em
minha terra.
Entretanto, Sr. Presidente, não dispondo de inscrição que me permita
ocupar a tribuna por mais tempo, valho-me desta oportunidade regimental
para dizer que não é novidade dizer, em nosso País, o fato de estar a educação
palmilhando ínvios caminhos. Parece até existir um plano adredemente preparado, buscando levar o ensino ao descrédito total, já que de hã muito ele
vem sendo desvalorizado, como se não fosse uma das primeiras prioridades
no caniinho do desenVolvimento de qualquer nação.
·"-~-Estas considerações, Sr.- Presidente e Srs. Senadores, eu as teço para dar
conhecimento ao Senado da luta que travam os professores da Rede Qf.' jal
de Ensino do Estado de Goiás, que se encontram mais uma Vez em gi'eve, por
reivindicações as mais justas, reivindicações que, não sendo novas, até hoje
não foram atendidas pelo Governo de Goiás, insensível ao drama dos professores e alunos do meu Estado.
E o que querem os professores gOianoS?-EliS -iUúlffi, Srs. Senadores, para
obter equiparação- salarial ao nível_ dos professores da União, estes mesmosjâ
recebendo muito pouco, insuficierite até-para aS despesas mais indispensáveis
-à-sobrevivência, neste País de inflação galopante, inflação que devora os salários, corroendo o poder de compra de toda massa trabalhadora do Pafs.
Querem também os professores de GoiáS se verem libertos da perseguição
política de que são hoje vítimas maiores, já que_,-constan_temente, vivem em
regi-me de liberdade política vigiada, violentados na_ própria consciência,
quart-dO,-enúfOCa do pão amargo que ganham vendendo os miolos da cabeça,
são obrigados a satisfazer os caprichos do Governo e do PDS. Por todos os
Municípios de Goiás por onde passa uma personalidade chapa-branca, é comum aos pobres professores da Rede Oficial de Ensino serem obrigados a
reunir seus alunos e ir para os aeroportos ou para as praças públicas, a fim de
recepcionar tais figuras, cobrindo os claros de povo que não comparece às
praças para ver as persOnalidades ligadas a_o Governo. E qualquer gesto de
independência do professor em meu Estado é punido com a demissão, pois os
homens que governam Goiás temem qualquer manifestação livre com o mesmo pavor que-inspiravam as heresias na Idade Média. E um grande número
-de professores em minha terra tem sido demitido por perseguição mesquinha,
e ê objeüVO-da classe em greve obter a readmissão de todos os professores que
foram jogados na rua do desemprego de 1978 até a presente data.
Agora mesmo, me parece cjúe Ontem ou "anteontem~ Sr. Presidente, sete
professores da Prefeitura Municipal de Goiânia foram demitidos, porque se
solidarTiaram com Os colegás"da Rede Estadual de Ensino._ Apesar disto, o
Centro de_Professores de Goiás ínforma que a paralisação em- Goiâriia atinge
a 95%, e em 65 municípios do Estado a paralisação ê_ praticamente total.
Tratasse o Governo com um mínimo de respeito a abnegada classe dos
prOfessores e certamente não seriã ela obrigada a recorrer à greve. Mas em
Goiás o' descalabro é tamanho, Srs. Senadores, que cerca de 4.000 professores
estão lecionando sem que, até agora, o Governo tenha-se dignado a contratálos. Centenas e centenas deles, talvez mais d_e 1.000, vêm lecionando, prestando serviçO ao Estado, desde 1978, sem que tal s-ituação i.!nômala tenha sido
até hoje regularizada. E a contratação desses 4.000 professores que trabalham
até hoje sem receber nada dos cofres públicos é uma das exigências da classe
que agora se encontra em movimento paredista. Querem ainda os professores
que seja aprovado o EStatUto do Magisté"rio e o plano de carreira, e que lhes
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seja ainda permitido consignar na folha de pagamentO-ãs cOntribuições que a
classe recolhe ao CPG - Centro dos Professores de Goiás, entidade que se
vem tornando legendária na luta pela valorização do professor goiano. O reajuste semestral, o décimo terceiro-sa1ário e -o -rep-ouso ·semanal remunerado,
bem como o pagamento em dia e o fim do tráfico" de influ~ncia políticopartidária no magistério coroam o rol de reivindicações dos mestres goianos,
que já não suportam as condições aviltantes a que têm sido submetidos.
Diante deste quadro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para trazer minha solidariedade, a solidariedade de goiano e de Senador
pelo Estado de Goiás, à classe dos professores, qUe relevantes serviços pres- ·
tam em todos os quadruntcs desta Pátria e que em iienhum lugar deste País,
principulmente no meu Estado, não vêm recebendo um tratamento ju:;;to das
autoridades e do Governo.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. ( A-fuito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Luiz Fernando Freire, para uma comunicação.

O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE (Para uma comunicação. Sem revi·
são do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Aproveito esta oportunidade para deixar consignado, nos trabalhos de
hoje da Casa, o transcurso do aniversário do Dr. José Tomás Nabuco, brilhante advogado__ no Rio de Janeiro, filho do Ministro Joaquir:t]. Nabuco.
Além das qualidades de grande advogado, brilhante jurista, o Dr. Jos~
Tomás Nabuco é extraordinário pai de família que educa os seus filhos no
amor à Pátria e na cultura do seu País e do mundo.
Não poderia deixar de, nesta data em que o Dr. Nabuco completa 80
anos? enviar-lhe desta tribuna - e estou certo que o faço em nome de diversos seus amigos do mundo político -os meus mais sinceros e efUSivos-Votos
de felicidades, desejando que o Dr. Nabuco continue ainda por muitos anos
em nosso meio, ajudando o seu Pais? como o fez em_diversas oportUnidades,
não só através das vezes em que participou- de movimentos prérevolucionários e até mesmo revolucionários, C_oíno oauxiliarido ó :Brasil nos_
mais diversos acordo_s internaGionais em __que tambéin participou.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Concedo a palavra, para uma
comunicação-, ao nobre Senador Almir Pinto. --

O SR. ALMIR PINTO (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Na última qUinta feira, Oeste plenário, com mui-ta: jU.SteZi i"':SeriSô·
oportunidade, foi lembrada a data de nasçim:Cnto de Jo$é Bepto de Monteiro
Lobato, cujo centenário transcorrreu a 18 de abril último.
Por requerimento a ser firmado, jã que·o fez verbalmente "à Mesa-do Senado Federal, o nobre Senador Dirceu Cardoso ratificçu o- seq des~Jq~- que, acredito ser de todos os Srs. Senadores, de que esta Casa do Congresso Nacional preste significativa homenagem àquele que em vida profetizou e, por
isto, foi amaldiçoado pOr Urfs e enaltecido por outrOs, a existência de petróleo
no TerritóriO-Nacional.
Hoje, inscritO que- IDe acho para usar da palavra no expediente da presente sessão, espero fazê-lo e o farei lembrando ao Senado, para que fi(J_ite registrado nos seus anais, -uin outro centenário, o do fale_cimel}tO do n,otãvel naturalista iitglês Charles Robert Darwin, nascidO em 1809 e-falecido a 19 de

de

abril de 1882.

Tanto o centenãri_o de nascimento de MonteirO i..Oba~o. corTió_O"_ centenãrio de faleciiliento de Charles Darwin, vêm os do.is evei}_tos ~ªgnificam6nte
descritos nas páginas da revista ISTO ~' biografias magistralmente traçadas,
por Sergio Buarque de Gusmão e Paulo Sergio Pinheiro, o primeifci
reportando-se ao labor científico de Darwin, o segundo rea]çando ~ pertinácia e a visão profética de Monteiro Lobato.
Quanto ao nosso inesquecível conterrâneo, deverá caber ao Senador Dirceu Cardoso, o autor do requerimento para que se realize uma homenagem
póstuma à sua mem61 ia, teremos na palavra dojlu_s_tre parlamentar capixaba,
um retrato completo t!o que foi em vida o notável homem de letras, homem
público, um misto de conservador e revolucionário.
O meu intento- Sr. Presidente e Sr_s. Senadores- ao usar da palavra, é
fazer um modesto regif,tro, para que conste dos anais do Senado, o que foi em
vida a personalidade extraordinária de cientista, e nOtável naturalista inglês,
Charles Roberto Darwin, cujo centen~rio de morte transcorreu a 19 de abril

de 1982.

Desde o meu tempo de ginásio, qtiando do estudo das C1ênCia~ Naturais,
ou mais precisamente da Botânica e da Zoologia, os meus mestres se referiam
à teoria darwiniana da seleção natural das espécies, e que esfá explendidamente descrita no livro que fez publicar em 1859: -~'A Origem das Espécies"
-em que "abriu caminho para investigações mais S61idas sobre o fascinante
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ffiomentõ ein cJ.ue, há bilhões de anos, algumas moléculas se combinaram
para forjar a vida na Terra."
Sérgio Buarque de Gusmão, no seu bem elaborado trabalho sobre Darwin, faz menção ao modo de como ele foij"u_lgado pelo não menos competente
naturalista russo-americano Theod_osuis_ Dobzhan_sky, tid~ como um dos
n1ãiores geneticistas do Século qu.e perlustramos, ao afirmar que a grande
contribuição de Dai-win "foi começar a explicar como a vida evoluiu para
forma::; tão bem_acabadas, <;ia _qual o homem ain~a é o melhor e~emplo", is~o
porque consta_tava o fato de que, em cada espécie, oS indivíduos variam muito
entre si."
Charles Robert Darwin teve~ cOinó rtão podia deixar de ser, os seus seguidores e contestadores. Entre os primeiros vamos encontrar os neodarwinistas1 entre. estes pobzhans_ky •- que trabalhou_na U niversídade de São Paulo_
e fez pesquisas na Amazônia, nO decorrer da década de 50. Liderou a linha
mecanicista da evolução,_ que tinha em Darwin o seu maior defensor.
Contra esta teoria se levantaram os neodarwinistas inovadores capita- neados pelo norti-imertcano LcW-onf que reabilitaram a tese da evolução des.
contínua.
Mais recentemente, a c9rrente ~os criaçi_onistas científicos, liderados por
David Baylan, da Uni~ersidade de Jwoa, sustentam que o universo e 3. vida
surgiram ao mesmo tempo por obras de forças sobrenaturais, no que são refutados por Aldo Malavazi, professor do Instituto de Blociências da Universidade de São Pa_ulo, um dos rarqs brasil~iros especializados em evolução.
Acha o nosso- cientiSta, como adepto do neodarwinismo, que os criacionsitas não têm qualquer base em que se assente o seu pensamento científico.
Sr. Presidente e" Srs. Senadores -li e reli o trabalho de Sérgio Buarque
de GUsmão, sObre a -figura inlpressiOnarite de Charles Robert Darwin, inscrito nã -revista ISTO ~' e solicito a V. Ex• que o faça inserir neste meu discurso,
como homenagem que achei por bem Presúli·-a um dos maiores naturalistas
que o mundo Já cQiJ.beCeu. (Muito bem.')

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ALMIR PINTO
EM SEU l)[SCURSO:
GLÓRIA A DARWIN
O centenáriQ da morte de um gênio ainda hoje polêmico
éharles R-oberd)i:trwin, Onã:tUralista'iOglêS-=---que mudou o curso da ciência ao formular a teoria da seleção natural das espécies,' morreu amargando
uma desconfort~vel derrota doméstica. Su_a_ mulher, a piedosa anglicana
Emma: Wedgwood, não se deixou coove-nce:r pelas-idéias heréticas que vicejavam em sua casa. E continuou ensinando aos filhos que Deus criou os seres
vivos tal como eies se apiese-[ltam n-a ilafUieia:
Foi um tropeço considerável. De re&;to, porém, Darwin - cujo centenário de ffi()rt~ se_~-o~pl~~---!!~st,~ ~e~_u_~a.:.f~ira, I?- entronizou-se na galeria de gênios da Humanídãde, apeSãr de ter -mudado a imagem generosamen~
te sobrenatural que ela havia criado de sua_s_ próprias origens. A partir de
1859, com o inquietante livro A Origem das Espécies, o naturalista abriu caminho para investígações mais sólidas Sobre o fascinante momento em que,
há bilhões de anos, algumas--moléculas se combinaram para forjar a vida na
Terra ... A grande contribuição de Darwin~_', disse o cientista russo-americano
TheC?dosius Dobzhan~k:y,_~_l!l dos_rn~~o~es ge~etic~stas deste século_, "foi começar a explicar comO-ãVidi eVoluiU para-forma·s tão bem acabadas, da qual
o bom~~ ainda é o melhor exemplo".
pa-rtin-do (lO que- era conhicicfó-·~--lúitã··especíe-·produz mais indivíduos
do que-a natureza pode süpOrtar -, Darwiri observou que, em cada espécie, os
indivíduos variam Tnuito entre si. A natureza é- qUe seleciona os mais aptos à
sobrevivência- mas-esta "luta pela vida", ao contrário do que rotineiramente se imagina, não signifiCa que os triais fortes destróem os mais fracos. A teoria da seleção natural, ou persistência do mais apto, indica que alguns indivíduos nascem mais adaPtados à sobrevivência- e o melhor atestado desta vitória é deixarem uma farta prole que igualmente produzirá descendentes cada
vez mais aptos. Tais variações, explicou Darwin, são contínuas, lentas ao longo de milênios, e vão-se acumulando até produzir novas e mais bem adaptadas espécies.
O ápice da evolução, o homem, proveio de uma espécie indefinida, algo
próxirriO dos antropóides - disse Darwin, com acerto. Ele nunca afirmou
que o homem descende do macaco- mas sim que homens e macacos têm um
ancestral comum. Hoje, a C"iêficia supõe-~que o "avô do homem foi o Ramapithecus -·estranho ser j:>elildo,· ãlgo J:fé.rvo, que viveu há 12 milhões de anos.
E, se se-Sabe-"tanto hoje, deve-se isso em parte -à ousadia intelectual do jovem
Darwin: Foi na juventude que ele se ericainínhou para a pesquisa, depois de
abandonar o curso de medicina - -s_entia náuseas nas aulas de cirurgia.
Pouco depois, Darwin conquistada um diploma em teologia na Universidade de Cambridge- mas seu fascínio ia para a botânica. Tanto que acei-
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~ou sem remuneração, aos 23 anos, o cargo de naturalista do navio cartogrãfico Beagle. O Beagle passou pelo Brasil em 1832- Darwin fe_z pesquisaS em
Fernando de Noronha, Bahia e Rio, sendo famosa sua descrição de nossa floresta tropical-, mas o naturalista só despertou para o estudo da evolução ao
chegar às ilhas Galápagos. Neste arquipélago do Pacífico, a 600 quilômetros
do Equador, Darwin intrig-ou-se com a variedade de tentilhões, pâssaros
marrom-acinzentados que diferiam na forma do bico e nos hâbitos alimentares. Ele supôs, então, que os tentilhões tinham uma origem comUm, a qual se
fora decompondo ao longo dos séculos.

Neste momento, Darwin começou a estriltürar as teOrias· de que as espêcies surgfram. eSe modificarain separadamente. O palpite-inais avançado na êpoca era o do francês Jean de Lamarck (1744-1829), segundo o qual a evolução dependia dos hãbitos.. A girafa alongou Q pescoço, dizia Lamarck, de
tanto se esticar para comer folhas nas ârvores. co·m-~~iífela, ·oarwin rebateu
esse disparate- hoje a ciência sabe que uma característica adquirida em vida
não se transmite aos descendenteS. Mas fOi tãd áiaCãdo 'que rriàls~farae-ieado
tou esta e outras idéias que havia combatido.
Na verdade, Darwin tiilho pouco apoio cientifico;- Desconhecia, por
exemplo, os estudos do austríaco Gregor Mendel ( 1822-1!!84) sobre as artimanhas dos genes e da hereditariedade ...Se DarWin cônhecesse-Mendel, pouca coisa seria acrescentada às suas explicações", garante Pierre.Thullier, professor de epistemologia e história da ciência na UniverSidade de París. Articular esses dois gigantes da ciência seria tarefa para Os~D.eõdafWiOistas, pesquisadores que a partir dos anos 30 confirmaram as teseS de Oai:Win com-_a18_u~
mas correções.
A primeira correção foi exatamente _no sentido_ Jle _de~m~ntir o princípio
de Lamarck sobre a hereditariedade dos caracteres adquirido~ ~m_ yida. As
variações nas espêcies, ·Següotido a ciêncfa- moderna~ dcoirerii ·segundO aS leis
da genética. Ou seja: _os genes, ad se desd_obrarem para retransmitir as vida, às
vezes sofrem vari3.ções que- tornam às descendentes diferentes: Aos poucos,
tais variaÇõeS Próduzem novas espécies. Pór esta·ra:tãO tód_os os homens-seguramente carregam muitos dos genes que hã 5 ou 6 milhõés de anos deram fórma a seus ancestrais.
OS rieddarwlrifstas·Iembram os marxistas: brigam f:iela heran·ça-do- mestre, mas divergem nas interpretações. Dobzhansky, que trabalhou na Universidade de São _Paulo e fez pesquisas na Amazônia nos anos_SQ_="",.ele mo_rreu
em 1975 - , liderou uma corrente que confirmaya a linha _IJl_~antçJsta cj?, ~yq-.
lução definida por Darwin, Em oposição a ela surgiram os neodarwinistas
inovadores, liderados pelo americanO R. Lewont, que reabifítaranl a tese da
evolução descontínuÇ~.. Os_ neoçiarwinis.t~~- iàoVadores _CQ_ncorda!!l cç~ ~.e~
sencial dos ensinamentos de Darwin, m:as sustentam 'qlié ·a traiisforinação de
uma espêcie efu ótifráo é- sempre frtit<fâe- um grande salto. Pertencem a es:sa
corrente os pesquisadores do Museu Britâiticõ, que, numa tUidosa exposiçã_o
de fósseis em 1981, sustentaram que a especiação, ou surginiento de novas e,ç
pécies, se produz com macroevoluções.
No minucioso, ainda pouco desbravado ramo da gep.é_ti_ca, _essa-ª: teorias
ora se nCgam, ora se intercruzam. O respeitado cientista japonês Moto Kimura preserva do darwinismo a_S observações sobre as variações~ niãs~ nega ~a
ação seletiva da natureza. A seleção, diz Kimura, é meramente casuaL Digase, de toda forma, que o evolucionismo, aindã. hoje, nãO ê uma uh"aníríli'dade.
Ultimamente, fortaleceu-se nos Estados Unido~~ corre~tç dos_ "çriacio!11_stas
científicos". Hã cientistas respeitados entre eles, como David Boylan, da Universidade de Iowa.
Os criacíonistas cientffii:os sustentam que o universo: e a vida surgiram
ao mesmo tempo por obra de forças .sobrenaturais. E ironizam_ o determiniSmo do darwinismo: a evolução Ue uma mosca não levou, até agor~ a nada
além de urna mosca.
~'Esses criacio-nistas não têm base nenhuma", refUta o neodarwinistaAldo Malavazi, 31 anos, professor do Instituto de Bíocjêricias da Un_iveiSfdade de São Paulo, um dos raros brasileiros especializados em evolução. Ma!avazi atualmente investiga a: ·e-volução do bícho da goiaba para a condição ·de
mosca, um estudo que pode render o controle de pragas agrícolas. Portanto,
se uma mosca não passarã jamais de uma mosca, haveria insetos -que, pelo
menos, podem a,spirar à condição- de mosca. Admirador de Darwin, Malavazí
sustenta que os progressos da genética apenas têm confiimado as indicações
do mestre. "O que tem evoluído muito, nos últimos anos, ê a avaliação da
foi-ma corno se dã a evolução. Mas Darwin Jâ estã plenamente confirmado."
Não apenas Darwin. Parte da glória deve ser repartida com outro naturalista inglês, Alfred Wallace (1823-1911), que também esteve na Amazônia
no século passado. Em 1858, Wallace escreveu a Darwin pedindo-lhe que
publicasse um artigo no qual anunciava nada menos que a teoria da seleção
natural das espécies. Foi então que o indeciso Darwín, que adiara a divul-
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gação de seus estudos_ durante Vínte anos, animou.:se·a comuniCar à humanidade sua verdadeira origem.
Sérgio Buarque de Gusmão
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador DirCeu- Cardoso, para uma comunicação.
-O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.)-"- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Tivemõ'ri>portUitidade de aS-Sísfir;Sãbado último, em CaChoeiro deItapemirimchO'-Estado do Espírito Santo, ao lançamento ao ar da terceira esR
tação radiodifuSora daquela localidade, que atende pelo prefiXO de Som Brasil, Rádio Ffyl,_ e que estã enriquecendo, portanto, o pa:rque de radiocomunicação daqu_eia cidade, que é o cêrebro e o coração do_interior do Estado do
Espírito Santo.
.
Essa terceira estaçãó de rãdio,- dirígida pelo ÍdealiSrito de um jovem, Indalêcio CarOKe"Filho, de família tradicional de Cc!ch6eiio de Itapemirim, no
estad? do_ ~:spfrito Santo 1 e cuj?_ pá~ é ? ~iret_or:.prc>~rietãii_t? -~ preSidente da
Rádio Cac_IiOelro de Itapemirim, â rilaiS trâ.diciOnal; a =mafs pOpular e a mais
vibrante estação de rãdio ·de todo O Estado do Espírito Santo; nascida, portanto, das lucubrações e dos sonhos desse moçp, na Râdio Cãchoeiro de Itapemirim, a Som Brasil lançou-se ao ar sábado últim_o com um programa em
que tomaram parte diversos_intelectuais_ d_a t_en:a, lançando-se .como mais um
veículo e um canal de comunicações no S_ul d_Qnoss.o~&tadQ ..
Portanto, quero estender -aS Il_linh:ªs~ (eJicltª'Ç9~'- 4~qui do Senado, a esse
jovem que lança a terceira estação de rádio,_ em vésperas de ser lançada a
qu~arta; o·qúe-se-rãCientfõ- cte·-pouc-o~.--antes di.éaiiip-áilllà.éiéitOrar,-com que,
en;tão·ca:choêiro de Itapemirim ·con_tar-_â com quatro estaçõeS de rádió, mos..:
ttaijdÕ -~ ~ ~~~~p-o-!éil~Ia,~~ ~S!i~-Síi~Tf~Ç?<_!~-:~~~[iitiJ~-~~-~~: co~teXfO _-s6Cia!,_
econômiêõ, =-tlna!lceiro, 1rlú~iectuar·e· êtiltUial·ao-rn.eU ES1ado.-~
-Daqui, portanto, as minhas liõrileriage_nS a Tndalécio Carone que recebC!u,-il.o ãtõ dõ Ç1aõÇarilento;·um.a. mensage_ni_d~ seu pai, diretor-proprietário
da RádiO Cilchoeiro, augurando-lhe um futuro cheio d~ realizações, de fe!icidaq~s ~de_ trfyõJo~. riasCída que fo_i 9_aJ~.ádio Cachoeir<? ~-e It~pemi~nl-, onde
coiúTnua ó seu_ pai na--ftihCheíra; seirdo rTiafOre O ina:is- atUante VeíCúrO depropaga~_da do interior -dà nOSs-o ESià.do- .'fáit:rid.O-VOtOs ·para que
filho
cón:tinuê 'néSsá- trilha de radiocornunlCãÇãO,· ênriqiiei:endô ·a cuitura, -a -iriteiigência e o-ciVisfilO de Cáchoeir6 áe]tãfiCmirhn, do EspíriiO Santo e do -Brasil.
----Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

-o

e·

·o

- -o SiCPRESlDE~TE(Ciúilla Lima} -Concedo a palavra ao nobre Sen~~~-r !'Jel~on Çã.rilCi~ó; ~~~ra.- uma c_omun_i~aç~'?·
.~ILI~.E.LSW'i CA!!N.EillQ.Cfata uma c;gm~nica~ão. Sem revísã() do
orador.) -~Sr. Presidente, Srs. S~nadores:
- No Palãcio do Planalto, hoje~ chegará um visitante diferente. Não ê um
politic-O; é O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Não é um político porque S. Ex• se afastou_das lides partidãrias desde que o alfanje discricionário o alcançOu no pleno exercício-do mandato de Deputado pelo Estado do
Amazonas. É o ilustre Presidente da Ordem dos Advogados, Sr. Josê Bernardo Cabral.
Ao referir-me a este fato, quero signíficar ·que o Senhor Presidente da
República o recebe, exatamente, para que lhe seja feito um convite para párticipar, no dia 2.de maio, em Florianópolis, da Segunda Conferência Nacional
dos AdvogidOS_. que tem coino tema este palpitante assunto que é aju_stiça social. Estou certo de que este encontio marcará- uma etapa nova no eiitendimento entre.aqueles que lutam pela ordem constitucio'nal do Pais e o Senhor
Presidente da República, que promete.u defendê--la e convertê-la em reaHdade.
Faço. votos, Sr. Presidente, parã que-desse encontro saia, afinal, o enten~
dimento que todos esperamos-entre a Ordem-dos Advogados brasileiros, que
tem fiderado_ junto com a Associã.Ção- Brasileira de Imprensa, e os partidos
políticos a campanha pela Assembléia Nacional ~onstituínte, e- õ Governo do
Presidente João Baptista Figuei'fedo, que se comprometeu a instituir neSte
País urna: democracia. Este fato não podia deixa:r -de ser registrado na tribuna
desta Casa onde ecoam todos os anseios e todas as aspirações do povo brasileiro pela int,~gral redemácratizaÇão do País. (Muito bem!)

COMPA.RECEM MA. IS OS SJIS.SENA.DORES:

Eunice Michiles- Raimundo Parente- Gabriel Hermes -Jarbas Passarinho- A_lexandre Costa- José Sarne)'- Alberto Silva- Mauro Benevides- Agenor Maria- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães _ Lomanto Júnior - Luiz Viana - Amaral Peixoto- Tancredo
Neves - Amaral Furlan - Lázaro Barboza - Gastão MUller - Mendes
Canale- Saldanha Derzi -Leite Chaves- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Sfmon.
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Está finda a Hora do Expedien-

(Procede-se à votação.)

te.

VOTAM '"SIM" OS SRS. SENADORES:

Passa-se à

Agenor Maria
DirceU Cardoso
Evelásio Vieira
Gilvan Rocha
Itamar Franco
Josê Richa
Laélia de Alcântara
Lázaro Barboza
Marcos Freire
Mendes_ Caoale
Paulo Brossard
Pedro Siri1on

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 114,
de 1981- Complementar (n• 168/80 -Complementar, na Casa de
origem)~ de iniciativa do Senhoi:'_Pr~idente_da República, alterando
o Decreto-lei n9406, de 31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354 a 1.356, de 1981,
das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
-

Abril de 1982

VOTAM '"NÃO" OS SRS. SENADORES:

de Finanças.

Alffiir PiOto
Aloysio Chaves
_Be-_m_a_Ldlno. Viana
Helvídio Nunes
Jorge K.alume
Jutahy Magalhães
Luiz Freire
Martins Filho
Milton Cabral
Moacyr Dalla
Passos Pôrto

(Dependendo da votação do Requerimento n• 47/82, do Senador José Fragelli, de adiamento da votação para reexaine da Comissão de Finanças.)
·
-

Em votação o Requerimento n'~ 47/82, lido em sessão anterior.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lãzaro Barboza.
O SR. LÁZARO BARBOZA (Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não é de hoje que o PMDB se levanta, nesta Casa, contra a pretensão do
Chefe do Poder Executivo em eStabelecer uma itorma dr3.coniana, no Direito
Tributário, para acobertar uma ilegalidade que a maioria dos Estados brasi~
leiros vem praticando na cobrança do Imposto de Circulação de Mercad_o~
rias.
No meu Estado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a cobrança do [CM por
estimativa, que-é feita ao arrepio da legislação, com base apenas em portaria
do Secretário da Fazenda, tem dado razões a reclamações sem conta. E não
são póucos os pequenos e médios comerciantes do meu Estado de Goiâs,
obrigados a cerrar as portas de seus estabelecimentos comerciais, porque a
cobrança por estimativa possibilita, como nunca, a perseguição política em
cima daqueles pequenos e médios comerciantes que não rezam pela cartilha
do Governo.
E agora, para coonestar essa ilegalidade flagrante que vem sendo pratiw
cada não apenas pelo Governo de GOiás, mas por vãriõs-gõVerifos-eSfilduais,
encaminha o Senhor Presidente da República a Mensagem ns> 114/81, que
possibilita, já agora dando uma roupagem legal a essa ilegãfidãde, -qUe a
cobrança do ICM continue a ser feita pelo regimedeestiinãiiVa, e até m.esfno
com a substituição do .contribuinte, facilitando, as;sim, a arrecadação do tributo.
Sr. Presidente, uma matéria desta envergadura precisa, realmente, ser
objeto de reestudas na Comissão de Finanças; precisa, sobre ela, ser ouvida a
opinião de técnicos; sobre ela é preciso se meditar, antes que nós venhamos
vestir com roupagem de legalidade um instrumento de ação política que Veni
sendo usado de maneira abusiva por vârios governos estaduais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Dirceu Cardoso - Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Nobre Senador Dirceu Cardoso, o encaminhamento de votação de requerimentos é limitado à palavra do
signatário e de um representante de cada Partido. Jã falou um orador pelo
PMDB e pode falar um do PDS ou de outro Partido e o autor do requerimen~
to, que é o Senador José Fragelli. I Pausa.)
Não havendo mais quem queira usar da palavra, passa-se à votação do
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentãdos. (Pau~
sa.)
Rejeitado.
O Sr. Dirceu Cardoso -

RequeirO verificação.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- V. Ex• serâ atendido.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. (Pausa.)

O SR: PRESIDENTE (Cunha Lima) - Como vota o Líder do PDS?
O Sr. Bernardino Viana - Não.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Como -vota oTícfer do PMDB?
O Sr. Lázaro Barboz-a - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Os Srs. Senadoresjã podem votar. IPausa.)

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Lomanto Júnior

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Votam SIM 12 Senadores e
NÃO II. Houve I abstenção. Total: 24 votos.
Não houve quorum.
O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. presidente, requeiro a folha de votação.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- V. Ex• serã atendido.
A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos e acionar as cam~
painhas, para proceder à segunda votação.
(A sessão é .~u.~pensa às 15 horas e 30 rrzinuios e reaberta às 15 hóras e 40 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Vai-se passar agora à segunda votação. Feito o pedido de verificação nominal de votação, foi rejeitado simbolicamente o Requerimento n9 47/1982, de autoria do nobre Senador
José Fragelli.
Corno vota o_ L_(de-r do PDS?
O Sr. José uns - Não.
SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do
PMDB?
O Sr .. Marcos Freire-:-- SIM.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa..)
(Procede-se à votação.)

o

VOTAM ""SIM" OS SRS. SENADORES:

Dirceu Cardoso
Laélia Alcântara
~azarp_

ª_arb'?_Z'!:

Nelson Carneiro
VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema
Almir Pinto
Aloysio Chaves
Amaral Peixoto
Bernardino Viana
Gabriel Hermes
Helvídio Nunes
João Calmon
-Jorge Kalume
José Lins
iüi-ãhy Magalhães
Lomanto Júnior

Quarta~feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL (Seção II)

Abril de 1981

28

1213

•!t

Lourival Baptista
Luiz Freire
Martins Filho
Milton Cabral
Moacyr Dalla
Passos Pôrto
Raimundo Parente
Teotônio Vilela
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram SIM 4 Srs. Senadores; NÃO, 20 Srs. Senadores. Não houve quorum.
Em conseqUência, a apreciação da matéria fica adiada para outra' oportunidade, bem_ como a dos demais itens da Or~em _do Dia, por dependerem de
votação.
. .. ' .
.

São os seguintes os denzais itens cuja apreciaçãO fica adiada:
2
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"'l3, de 1979,
de autoria do Senhor Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 8ll 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.

3
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da-Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de deterrriiriar 'que o pagamento
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo
PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissõ~es:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Socz~al, favorável; e
- de Finanças, favorável.
4

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marecha!~do-Ar
Eduardo GOmes patrono da Força Aéi'ea_Brasileira, tendo
PARECERES, sob n•s 815 a 816, de 1981, das Comissões:
-de Constituiç-ão de Justiça, pela constiiucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favoráVel, nos termos de substitutiyo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.
5

Votação, ~m primeiro turno do Projeto de Lei do Senado nO? 352, de
1978, de autona do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
•. - de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mente, favorável.
_

6
VotaÇão, em primeiro turrio, do Projeto de Lei do Senado n"' 255 de
19~0, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que'acre8cehtà disp-ositív~s à
Le~ n 9 5.~80 de lO de ag()sto de 1968, disciplinando o-pagamento do }39 salâno devidos aos trabalhadores avulsoS, tendo
PAREC§_RES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Cm:nissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade. e juridicidade·
- de Legislação Social, favorável; e
'
~de Finanças, favorável.

7
Votação, em prini<:iro- tUrno, do Projeto de Lei do Senado n"' 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, lendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981 das Comissões:
-- - · -·
' -·
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

Discussão. em prlméirO üirnb, ·do PrOjeto ~de Lei do Senado n"' 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe -sobre o exercício da auditoria
contâbil e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
-:-_ d_'e constituiÇão e-Justiça, pda cOnstitucionalidade e juridiçidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Serviço Público Civil. contrá_rio; e
- de Economia. favorável, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE, que apresenta.
(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 (Jarbas Passarinho)- Eslâ esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire.

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DI,SCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Julahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o.seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Se, cada vez mais, a economia interna dos países sofre o impacto e é de~
terminada pelas áreas de seu comércio exterior, não é menos verdade, embora
menos apar~nte, q_ue a formulação de _uma_ polític~ externa equilibrada e
construtiva contribui para a pro.spe.ridade e o desenvoiV1meoto das nações.
Muitas vezes, criticamOS nossos governantes e diplomatas pelos poucos
resultados positivos de noss_o intercâmbio com. os paíseS latino-americanos.
Parece amuitos inadrriissível que o Brasil, aiilda não tenha tirado partido da contigüidade geográ!_i~a e da quase identidade _histó_rica com _os povos
irmãos do Continente, formá.ndo com eles uma América Latina sólida e harmónica, de considerável poder econômic_o e m~is agressivo poder de barga~
nha frente aos parceiros comerciais mais- fOrtes.
Reclama-se dos insucessos da ALALC que, substituída, recentemente,
pela ALA DI tentará, dentro de roupagens mais indígenas, tornar realidade os
anseios bolivianos de tantos.
Acusa-se o nosso País por grande parte do fracas da AssoCiação Latino~
ameri_cana de Livre Comércio;- ou porque hão teve vontade política suficiente
para- fazêr-la impulsionar, ou porque teceu sonhos de liderança dentro de
uma organização que se queria supra-nacional.
Falou-se até que o medo dos Quatro Grandes do Continente, (e entre estes incluía-se, evidentemente, o Brasil) levou os países sul-americanos meno~
res a se as-sociarem no Pacto Andino, que é uma forma de integração econômica, senão política, que vai cumprindo com mais determinação os objetivos
colimados.
E talvez todas essas acusações sejam infundadas, pois mesmo diante da
resignação à igualdade e de uma evidente vontade política o exercício da integração pode ser tarefa dificilmente atingível.
É o que confrrma o nosso Ministro das Relações Exteriores, o Embaixador Saraiva Guerreiro: (I)
"f:ramos, em 1960, uma região forniada por países que se davam as costas uns aos outros e a seus próprios territórios; nações
voltadas para a exportação de matériaS-primas-"pafa a· mundo desenvolvido.
sOfríarrioS õs vícios herdado~- de uma economia dependente, e,
neste sentido, os primeiros passos de integração com todas as suas
limitações foram instrumento impOrtante p-ara construir a consciên~
cia de nos_sas responsabilidades e potencialidades coletivas e a neCessidade de nossa autonomia.
Criaram também a consciência de nossps limites.
Exemplo claro disto está na aplicação de um esquema demasiado rígido de in_tegração, desrespeitando a heterogeneidade e os
matizes da realidade continental.
Por isto este esquema não funcionou de forma plena e levou à
estagnação da ALALC."
Sep:1 dúvida, a cópia püra e simples de_ um modelo europeu de integração
não poderia ter sucesso entre países que não se c~nheciam suficientemente,
não mantinham um verdadeiro intercâmbio de produtos e, até fisicamente,
mostravam desintegrados.
Grandes rios e bacias hidrográficas banhavam suas terras e mais serviam
de limites e fronteiras que de vínculos e atrações entre os povos ribeirinhos.

se
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Nestas condições, não seria concebível desejar~se um mâximo de inteE isto, depois que se constatou que a navegabilidade não é mais a utilidagração econômica, antes de se poder chegar a um mínimo de integração físi~
de principal dos rios, que pode prestar~se a uma série de outras utilização renca.
táveis.
Felizmente, esta lacuna lamentável vai sendo preenchida à medida que
Diante disso, deixam-se de lado as eventuais categorias preferenciais de
ganham vida, implementação e sucess.o, o Tratado da Bacia do_ Prata, que
utilização para, independentemente de fronteiras políticas, vis-ar ao desenvolatingiu em vinte e três de abril o seu décimo terceiro ano de existência, bem
vimento integral das bacias de drenagem.
como o diploma jurídico mais recente, de 1978, denominado_ ••pacto Amazô~
Assim, a bacia de drenagem seria representada por todo um conjunto de
nico".
ãguas, subterrâneas ou de superfície, que alimentam um sistema hidrogrãfico.
E para orgulho de nosso Pafs, de nossa Política Externa e de nossa Di~
Parte~se_do dado natur<!l e geogrãfico de que uma bacia hidrográfica não
plornacia, esta dupla e necessária integração física americana vai sendo canse~
conhece fronteiras políticas e merece ser vista no seu conjunto e ser explorada
guida com sucesso, através de um maior conhecimento e penetração dos siste~
em toda a sua potencialidade.
mas hidrográficos, que o Brasil tem o privilégio de compartilhar com mais
Estas razões de ordem económica, tornando~se mais fortes que os impeonze nações sul-americanas.
rativos das soberanias dos Estados, levariam estes últimos a entrar em acordos, no sentido de conquistar as riquezas-e potencialidades das águas, supeEstas conquistas recentes e necessárias representam o ffiifo de amplas e
rando os objetivos restritos da navegação e explorando~as em seus aspectos
penosas negociações diplomãticas, cUja iniciativa, ~üitaS: vezes, p-artill de
pluridimensionais.
brasileiros cônscios de sua indispensabilidade para o progresso e o desenvolVejamos agora como, diante destas duas concepções, o Tratado da Bacia
vimento nacionais, e mais ainda, para qualquer tentativa Viável de integração
Prata representa um meio-termo ou um compromisso, que, afinal, dá~nos
do
econôrriica, em. nível latino-americano.
algumas
vantagens da nova noção de bacia fluvial, ao mesmo tempo em que
Srs. Senadores, quando se evoca o que fOi diplomaticamente conseguido,
mantém ao Brasil soberania exclusiva ou compartilhada sobre os rios internaatravés da assinatura e da vigência dos dois menciOriados tratados internaciocionais que bariham o seu territórío. nais, assinados em Brasília, em relação às Bacias -do Prata e do Amazonas,
O Tratado da Bacia do Prata não usa a expressão rios internacionais
não se pode deixar de acreditar nas palavras do Embaixador e ex-Chanceler
nem tarilpouco faz alusão ao conceito de bacia internacional de drenagem,
Mãrio Gibson Barbos_a, no sentido de que o .. ltamarati é uma agência a serque compreende, como dissemos, águas subterrâneas c de superfície.
viço permanente do desenvolvimento (2).
Mas, lança mão de um conceito intermediário- de bacia fluvial que é sufi~
Não foi pequena a-participação brasileira, em termos de realismo e criacientemente amplo para compreender rios, afluentes e subafluentes, embora
tividade, na conquista destes textos jurídicos, que propiciam gradativamente
deixando de lado as águas subterrâneas.
a integração física: do Brasil com os quatro países vizinhos da Bacia do Prata
Assim, puderam os cinco países da Bacia do Prata declarar no preârnbu~
e com os sete outros, que compõem a Bacia 1\mazônica.
lo do Tratado de 1969 que estavam ''persuadidos de que a ação conjugada
Foi, em grande parte, por sugestões brasileiras, pacientemente defendipermitirá o desenvolvimento harmonioso e equilibrado, assim como o ótirito
das, que os textos referidos conseguiram institucionalizar -o diãlogo cOnstruti*
aproveitamento dos grandes recursos naturais da região e assegurará sua prevo das nações ríbeiriribas, refletindo idéias jurídicas modernas e desenvo1vi·servação para as gerações futuras através da utilização racional dos aludidos
mentistas, sem deixar de lado__os tradicionais princípios do Direito Interna~
recursos" .(3)
cional, que apóiam a soberania territorial dos Estadc~ sobre os seus recursos
Nem poderia ser outro-o- cnfoque jurídico, quando é sabido que "arehídricos.
gião Conhecida como Bacia do_ Prata, uma das majs significativas unidades fiPara se ter urna idêia mais precisa do jogo de princípios e opções, que essiográficas do planeta, inclui, na verdade, duas bacias fluviais, a do Paranãtes tratados revelaram, seria necessário fazer aqui uma--demonstração suParaguai e a do Uruguai, cada uma delas com características e regimes prómãria de como tem evoluído o Direito Fluvial no mundo contemporâneo.
prios, abrangendo uma vasta área total de 3.100.000km 2, distribuídos pelos
Pode-se dizer que, nesta matéria, as regulamentações encontrãveis nos
territórios do Brasil, da Argentina, da Bolívia, do Paraguai e do Uruguai''. {4 )
vãrios países seguem dois rumos diferentes: ou as regras de um Direito InterAlém da opção pelo conceito de bacia, é de se ressaltar, no caso em enfonacional Clãssico ou tradiCional ou os princípios mais recentes enunciados
que, outros interessantes aspectos institucionais do sistema.
por um novo Direito Internacional, atualmente denominado "Direito Inter~
Seu órgão ·máximo, deliberativo e decisório, é a Reunião dos Chancelenacional do Desenvolvimento''.
res da Bacia do Prata, que tem como organismo coordenador, encarregado de
O Direito Internacional Clássico parte do pressuposto de que a naveimplementar suas decisões, o cOmitê IntergovCrnamental Coordenador
gação é o uso prioritário e preferencial que o_s rios internacionais devem com~
(CIC).
portar, tendo em vista que a liberdade de navegação_ neles é um direito para
Este último é um órgão permanente, onde são representados os cincos
todos os povos.
países interessados e cujas decis_ões se alcançam pelo sistema da unanimidade.
Nesta perspectiva, são os rios internacionais vistOS na ·sua própria 'indiviE aí se mostra, claramente, a chave do sistema do Prata, que é buscar a
dualidade e, classificados de maneira dualista, recebem diferentes tratamencooperação entre os cinco paíseS interessados, atraVés de unl.J. entidade realis~
tos jurídicos, sob o ponto de vista da soberania territorial dos Estados ribeiri~
ta e dinâmica, que, não sendo supra nacional, não interfere~ de modo algum,
nhos.
com as medidas dos vãrios GOvernos em seti~ t~rritór~os, com viStas aO aprOOs ribs~ihternaciOnais são contíguos ou sucessivos, eiS a premissa básica,
veitamento integral dos recursos existentes em suas respectivas áreas de juris..;
dição naciOnal sobei-ana. ----- - -·-· ----de onde surgem os corolários- seguintes:
Quanto aos rios_ contíguos, a soberania é c:ompartilhada entre os Estados
Para deixar, ainda mais clara, esta possibilidade, os cinco Estados da Baque ele banha.
cia do Prata aprovaram, em 1971, a chamada Declaração de Assunção, por
E o Talweg é a linha demarcatória da ªrea pertencente a cada ribeirinho.
via da qua,l se rçitttro_~udiu QO si~tema 49 Tr~tado a distenção clâssica dos
E isto impede a qualquer deles a utilização eXclusiva do rio e torna riecesrios interriacionais suceSsivoS- e contíguos.
sâria a consulta e o acordo prévios a qualquer trabalho ou construção nele
Eis que a referida D_eclaração explica:
executado.
- ·~ -nos rios internacionais contíguos, sendo compartilhada a
A igualdade de direitos, o respeito recíproco, a Comunicação de dados
soberania, qualquer aproveitamento de suas águas deverã ser preceessenciais em boa fé, as vantagens partilhadas, eis a gama de princípios que
dido por um acordo bilateral entre os ribeirinhos;
alicerçam a noção de soberania compartilhada nos rios contíguos.
- nos rios internacionaiS de curso sucessivo, não sendo comEm se tratando de rios sucessivos, o ponto de partida ê outro, tendo em
partilhada a soberania, cada Estado pode aproveitar as ãguas, convista que, relativamente a eles, se admite a idéia de soberania exclusiva, tamforme suas necessidades, sempre que não causar prejuízo sensível a
bém denominada "soberania territorial absoluta".
outro Estado da Baçia". (S)
O Estado ribeirinho pode utilizar as águas de seu rio sem necessidade de
consultas a outros interessados, desde que esta utilização se mantenha ~orno
E_e_mhora pareça incoerente que um mesmo sistema fluvial se beneficie
"'inocente", isto é, que se mostre incapaz de causar prejuízos substanciais a
de dois enfoques jurídicos diferentes e opostos, a verdade é que a mescla de
outros.
--ço_llceitos. parece es:tar produzindo bons resultados na prãtica.
Mas, estas noções oriundas da idéia de navegação como utilização _prio* _
Afírina o EmJl?iX?dor João HermeS Pereir:a de Araújo (6) que a referida
ritária dos rios intCrnaciona)$ vai çedcndo lugar a uma nova visão das coisas.
_ D_ec~aração de Assunçã_o ''é ll_ma das pedras angulares sobre a qual repousa o
E o chamado Direito Internacional do Desenvolvimeqto vai dei;<ar de se
. ~squem_a cooperativo en_l c_urs!) n~ Ba~i~ -º'-o Pra~a,_~eja por constituir o disporeferir a rios (contíguos ou sucesSivos) para ütilizar ~ ~~nc~itÔ -de b~cia flusitivo-jtifídico que regUla a matéria, seja peto fato de haverem os seus princ{..
pios orientado os dois atos internacionais relativos aos aproveitamentos hivial.
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drelétricos binacionais maiS 1mp0rtafttes- em vigór na região que, expressivamente, a ela se referem: o Tratado de Itaipu, assinado em 26 de abril de 1973,
·entre o Brasil e o Paraguai, e o Tratado de Yacyretâ, concluído em 3 de dezembro do mesmo ano, entre a Argentina e o Paraguai".
Srs. Senadores, não hã dúvida de que, no que diz respeito ao Brasil, um
dos melhores resultados concretos advindes do Tratado relativo à Bacia do
Prata refere-se à I taipu Binacional.
A obra ainda estâ em fase de elaboração e muitos anos serão necessários
para que ela atinja o seu ponto de excelência.
Mas, trata-se de um e~preendimento que, se nos custou alguns problemas e desentendimentos (1) com nações vi:tiilbas, é também motivo de justifi:cado orgulho de nossa parte, já que é por todos citado ..como um notável trabalho binacional realizado no campo da produção de energia hidrelétrica".
(')
.
Tão faraónica nas promessas de energia futiirã:, quanto -nos custos e gastos que acarreta à Nação, Itaipu i: também notável sob o ponto de vista estritamente legal, em que, novamente, se vê a mescla de princípios antigos e mo-dernos e conformar-lhe o regime jurídico.
Por um lado, ela é reafirmação de princípios- tradicionais, QuandO, realizada para utilizar trecho de um rio internacional contíguo, vale-se do princípio da soberania compartilhada, traçando um sistema muito conhecido e de
total paridade entre Brasil e Paraguai, no tocante a direitoS-e deveres sobre a
obra.
Por outro, ela é, em nosso País, o primeiro exemplo de uma empresa que
é, ao mesmo tempo, economicamente internacional e juridicamente internacio-

nal.
E este é um aspecto moderníssimo no regime jurídico de Itaipu, pois, no
ml!ndo inteiro, ainda são poucas as empr~a_s q~e-~-f~~~l!ll:'~r s~_us_p~ÓJ?_~~os
estatutos e atas internacioõ:ã.IS,--ili(ICPCiidtn.iemetüe- da apliCaÇão dlreta _de
qualquer Direito nacional.
Na maioria dos casos, empresas deste tipo podem exercer ativídade ecow
nômica em mais- de um país, ter entre os seus associados vários parses estran~
geiros e, ainda assim, serem regidas por um determinado Direito nacional.
O caso de Itaipu é diferente, porque ela não se rege neril pelo Direito brasileiro, nem pelo Direito paraguaio, mas sim, e predominantemente, pelos
seus Estatutos e atos constitutivos, livremente deliberados pelas Partes Contratantes.
O General Cost_a Cavalcanti ( 9 ) ressaltou, em conferên~a. n~_sta Casa,
uma interessante conseqtiência desta sua especificidade, em matéria de relações de trabalho.
Dizia ele:
'"A Itaipu não se rege exclusivamente pela legislação brasileira
nem pela legislação paraguaia. Tem uma legislação própria, aprOvada pelo Congresso Brasileiro e pelo Congresso Paraguaio. O que
não estâ previsto no Protocolo se rege pela legislação do país que dá
mais vantagens ao empregado."
E esta é também a razão pela qual as despesas com Itaipu não são passíveis de apreciação pelos Tribunais de Contas dos países respectivos ou por
qualquer Comissão ParlaDJçntar 9.e _Inquérito.
Qualquer alteração de seu regime jurídico só poderá ser_ discutida, em
nível diplomãtico, pelos dois paíSes aiisociados na empi-esa.
E, uma vez mais, constatamos que foi apreciãvel, em termos de realismo,
descortino e criatividade, a atuação da diplomacia brasileira, na consecução
do Tratado de ltaipu.
Foi ela quem soube, com tato e clarividência, transformar. uin~ po~sível
fanfe de Conflito entre Brasil e Paraguaio numa das mais admiráveis empresas
binacionais, nó letreilõ da energia hidrelétrica.
Não nos devemos esquecer de que a possibilidade do empreendimento
atencedeu, de muito, as negociações entre os cinco países platinas, a respeito
·da exploração de seus recursos comuns.
E surgiu como termo feliz a uma inesperada questão de limites entre o
Brasil e o Paraguai, ·que reclamava para si a posse de Sete Quedas ou de
_Guaíra, cónlo a denominam naquele país.
As reclamações paraguaias inicfãfãm=se ·quãiido era nosso- Embaixador
em Assunção e Romancista João GUim-arães Rosa. __
A pendência chegou a final feliz~ em 1966, quando, atravês da chamada
"Ata das Cataratas" ou Ata _de lguaçu, Brasil e Parguai se comprometeram a
realizar estudos e levantamentos dos recursos pertencentes em condomínio
aos dois países.
Naquele momento, o Embaixador Gibson Barbosa rçpresentava nosso
País em Assunção, e meu Pai, o General Juracy Magalhães, era o nosso Ministro das Relações Exteriores.
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Esta coincidência, que, para mim, é extremamente feliz, explica, se não
juStificã, o desejo qUe sinto de compartilhar com os nobres Senadores a leitura de uma passagem de um antigo editorial da ..Veja", de 1972: (1°)
"Para o Bra_s_i_l, na próxima década, a gigantesca represa, que
d-eveiã domar as águas- para levar energia elétrica até São Paulo, serã, sem dúvida, um produto de determinação. Um monumento de
três bilhões de dólar~ erguido para gl_ória da técnica e lembrança do
esforço de milhar~ de Pesso.ãS~-Que cOMeçarão a se embrenhar na
mata selvagem, abrindo caminho para as turbinas. E, então, poucos
haverão de recordar alguns personagens singulares que, através dos
-teffi:P~s. tendo_ tom3:do _a ha~iHdade por profissão, _garantiram ao
__ -----~País a soberania de seus IiffiiteS de- seus projeto_s: os diplomatas."

e

Por oportuno, desejamos reproduzir na íntegra um trecho do depoimento prestado pelo ex-Chanceler Juracy Magalhães ao CPDOC, no qual trata
da reunião em Foz do Iguaçu e Porto Presidente Stroessner, da qual resultou
a Ata do lguaçu, ou Ata das Cataratas:
"JM- De fato o caso· do Paraguai veio a ser, isoladamente falaitdo, o mais dificif que enfrentei no ltãmaraty, e cujo resultado,
por isso mesmo, constitui pata mim Uma das melhores lembranças
de minha gestão diplomática. Embora possa ter sido gerado por fatos anteriores à d6c"ada de- 60, ·o ~pr'OI:ilema eclodiü em 1962, quando
a Embaixada do Paraguai, no Brasil, interpelou o ltamaraty sobre a
veracidade de uma notícia publicada em um jornal carioca, de que
nosso Ministério das Minas e Energia havia contratado os serviços
de um escritório técnico para fazer ilm esli.Jdo preliminar sobre o
aproveitamento hidrelétrico do salto das Sete Quedas. Nessa nota,
que foi devidamente respondida em setembro do mesmo ano, aque- Ja embaixada ao condomínio de seu país com o Brasil s-obre o conjunto das Sete Quedas, o que, à luz dÓs tratados de fronteira e das demarcações de limites que vigoravam- e continuaram a vigOrar-entre os dois países, não podia ser aceito pelo Brasil, que tinha, e!e
sim, e sem condomíniO de parte do Paraguai, indiscutível posse em
trecho daquele setor do rio Paraná.
Apesar de ter o Brasil indicado desde o iníci_o sua disposição de
atender _eventual solicitação paraguaia para p-articipar da utilização
dos recursos_energéticos exploráveis naquele trecho fluvial, o Paraguai tergiversou em sua rêpiiCa e não pôde ou não quis evitar que setores da opinião pública _d_e seu país iniciassem iníqua campanha
contrâ oS-bfãS:íleiTOSe-sua legítima posição quanto à demarcação da
fronte~ra. Logo que assumi a direção do Itamaraty, procurei
enfrorihar-me dos antecedenteS desse ciso, tratando de evitar a conotação de incidente, e fiz tudo que estava em minhas mãos para,
sem desmedro de__nossQs djreitos, demonstrar às autoridades p~ra
guaias que seu país nada tinha a ganhar no confronto com o Brasil e
muito lucraria, ao contrãrio, se se aviesse conosco. Em vista da importância do assunto, procurei também manter informada a opinião
__ pública brasileira, naturalmente dentro das normas de moderação e
clareza próprias do Itamaraty. Ao Congresso, particularmente, tratei de for~e~r todos ps esclar~~n:u::ntos possíveis e, além das exposições que fii'de improviso àS Comissões de -Relações Exteriores da
Câmara e do Senado, bem como do depoimento prestadq à primeira
delas pelo saudoso Embaixador João Guimarães Rosa; então Chefe
- dO Sei-viço de D6inarc~ção_ de Fronteiras, aceitei com prazer uma
convocação da Câmara Para, em seu plenãrio, tratar extensa e aber-tamente o aSsUnto.
Nessa altura, sentindo que o governo paraguaio se esquivava
de qualquer fórmula rêaime"nte-viãvel de composição de nossos interesses, tomei a iriícfativa, Ílatilfalmente cóm a aprovação do Presidente Castello, de propor ao Chanceler paraguaio Raul Sapena Pastor um eiiContro nUm ponto de nossa fronteira cómum, para fazermos um esforço especial no sentido da harmoni~ção que convinha
aOs dOis paísêS ,=R.eun1Ino-noS-n(J" dia 21 de junho de 1966, alternadamente em Foz do Iguaçu e Porto Pre_sidente Stro~ner, tendo eu levado comigo uma delegação que incluía todos os setores interessados do GoVerno. A-teJ,i._n,jão" não _fgi. fácil, porque o Chanceler paraw
guaio ínslstia_iiã tese da indefiniçãº_ d~ ~QSSa fronteira no _tr~ho das
Sete Quedas, e eu não podia abrir mão da Plena vigência do Tratado
que definia os limites consagrâ:dos nil dema-rcação já efetuada. Houve um mOmento em que noS abeiramos na ruptura de nossas discussões, quando-o Chanciier-:Paraguaio Chegou a insinuar, em nome de
um suposto espírito de justiÇa, que aquele Tratado tinha de serrevisto.- Aí, dizendO-lhe que conhecia Direito Internacional bastante
para- saper que um Tratado entre! doiS.países Só pode ser revistO por
0
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outro Tratado ou uma guerra, lhe afirmei qUe _o__ Brasil não tinha
condições de aceitar novo Tratado e lhe perguntei se o Paraguai estava em condições de promover uma guerra. Visivelmente surpreso
e assustado, o Chanceler paraguaio me indagou se eu lhe estava fazendo uma ameaça, ao que de imediato lhe respondi negativamente.
dizendo que apenas pretendia que nossa discussão tivesse uma base
realista. Suspenso nosso enco_ntro neSte clímàX; quando Voltamos a
nos reunir, mudara por completo a atitude do Chanceler paraguaio
e, felizmente, nO dia seguinte, 22 de junho, pudemos chegar, em Foz
do Iguaçu, ao entendimento corporificado na Ata do Iguaçu (ou das
Cataratas), ·que süpci'ou o caSo com o Paraguar; abrindo caminho
para a grande obra que serâ a represa de Itaipu e íniciarido uma fase
inteiramente- riOva e desanuviada de nossas relações com o Paraguai,
que não devem mais sofrer contratempos.
Sei quê assumi graves riscos cOm esse ·encontro e que niuita
gente no Brasil discordou da fó_rmula fraternal de entendimento binacional consagrada na Ata das Cataratas, mas não hesito em considerar essa como uma das grandes realizações da diplomacia inSpirada pelo Presidente Castello, da mesma forma como fico satisfeito
ao ver que, com o tempo, se desmancharam as incompreensões em
torno daquele documento. Não foi à toa que, referindo-se às críticas
de início tecidas àquela Ata e fazendo jbcosa alusão à forma inovadora de seus romances, o Embaixador Guimarães Rosa disse que
aquelas críticas eram naturais, porque ele sabia, por experiência
própria, como custam a ser compreendidas as grandes obr_as ... "
Se uma ação díplomática, como a que resultou no acordo da Ata das Cataratas, deu margem a explorações dos -que costumam critíéar tudo que se faz,
maiS facilmente ainda poderia ser explorada uma frase dita dentro de um contexto, com um determinado objetivo e que até hoje é explorada, expressando
um sentido intensioiiã.lmente deturpado. Refiro-me à frase "o-que é bom para
os Estados Unidos é bom para <r Brasil".
Mesmo fugindo ao contexto deste pronunciamento, desejamos mais uma
vez conceder a palavra ao ex-Embaixador do Brasil, em Washington, Juracy
Magalhães. Diz ele no seu livro .. Minhas Memórias PrQvisóriasa:
..Antes de ir para Washington, falando num almoço que me
ofereceu em São Paulo a Câmara_ de Comércio Norte-Americana
daquela cidade, procurei antêcipar essa minha intenção de bem
relacionar~me com os ameriCanôS' e, de -coráÇão aberto, pronunciei
uma frase que veio -a ser rilúito -e- maliciosamente-deturpada: "O que
é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil".
Eu estava preOcupado com o volume das críticas que eram então feitas na imprensa amerícana 'à sitúação brasileira e, reconhecendo a importância dos Estados Unidos no cen_âri_O--muridial, marcados n_a_quela época por forte bipolarismo, pretendi apenas dizer
que, quando os Estados Unidos tomavam uma atjtude certa na política internacional, isso beneficiaVa o Brasil, como integrante que somos do Mundo OcidentaL Jamais me passou pela cabeça deixar
nosso País numa posição de subserviência ein i'elação aos Estados
Unidos, e a prova é que sempre agi no sentido estrito do meu pensamento e nunca na linha absurda de sua deturpação.''
Comó O feZ Juracy em carta a um ex-Embaixador am-ericano, fecharemos este parêntesis citando João Neves da Fontoura: "O _mund_o_inter_nacjonal é feito de transigências e de transações necessárias. E com ele e como ele,
eu poderia repetir: a campanha da falsidade contra os homens públicos é velha. O que muda é o nome das vítirrias, o que permanece é a Covãrdia dos difamadores."
Contlnu"ãmos, Sr. Presidente, Srs. Sei1adores_:
Esta habilidade nos negócios diplomâticos levou o Brasil a motivar os
países da Bacia Amazônicá corii::Cntrarem esforçoS em_ Visfá_da asSinatura,
também em Brasília, de um tratado relativo àquela ârea imensa e mal povoa-

a

da.
O know how acumulado com as negociações no Prata _e a própria implan~
tação de Brasília, no Planalto Central, ponto forç_oso de partida na marcha
para o oeste, deram à nossa dipl_omacia o impUlso indispensável para o Pacto
que, em tempo recorde, se tornou realidade promissora.
Ainda uma vez, a delicada questão da soberania foi tratada com a necessâr1á p-rudência peloS negociadores.
É o que diz o Min1stio Rubens Ricupero: ( 11 )
..As questões de soberania assumem, entretanto três dimensões, que podemos comparar a círculos independentes: a nacional, a
bilateral e a regional.
Na esfera nacional, continuarão a ser tratados, exclusivamente, os problemas internos de ocupação e desenvolvimento de recur-
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sos naturais, sem influência de terceiros, ainda que membros do
Pacto.
Nem o Brasil, nem os demais, terão de ceder a mais ínfima parcela de coman_do sobre o processo de desenvolvimento do território
nacional. Dentro das zonas nacionais, a Amazônia seguirá sendo
exclusiva responsabilidade do Governo de cada país.
Pertence à esfera bilateral toda a extensa gama de guestões de
cotÍviVência e vizinhança como os acordos que enumeramos acima.
A rigor, tais acordos não preSsupõem a existência do Pacto, mas é
razoâvel esperar que, tal como ocorreu no Prata, o mecanismo regional favoreça a multiplicação de esquemas bilaterais.
A esfera "regional, finalmente, abrange apenas os aspectos que
transcedem um, dois ou três países e dizem respeito à totalidade da
Bacia: integração de; sistemas de transportes ou questões ·de navegação, por exemplo".
E pode-se esperar que o Pacto Amazônico saberâ despertar idéias, planos e projetas origihaís, em níVel bilateral ou regional, capazes de dar àquela
regiãó ó desenvolvimento que tanto espera.
Acredítamos, corria o Ministro-- Ricupero, ( 12 ) que nesta tarefa de
criação do futuro e de invenção da Amazónia Ha diplomacia de projeto é a
que melhor convém a uma situação de fronteira, onde não valem os métodos
de outras terras e tudo tem que ser reaprendido e reinventado."
O mesmo objetívo, se tepete na Declaração de Belém, de 24 de outubro
de 1980, (! 3) em que os chanceleres dos Países do Tratado Amazónico desejam ver ·entf3r éiÍJ, Oper3ção, tão Cedo quanto possível, o mecanismo de colaboração amazóniCa, instituído pelo Tratado, em 1978.
Não é, pois, pequena a vitória que se prenuncia.
Mas é quase inacreditável, depois de tanta cobiça e in_teresses voltados à
Amazônia ínó"spii'à, Ver que, atrávês do mero discurso diplomâtico, aquela re~
gião será explorada e valorizada, sob a exclusiva responsabilidade dos países
amazônicos, sem intromissão de potências estrangeiras e sem a -perda de um
palmo sequer de nossas soberanias.

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES ,-Com to-do prazer, nobre Senador
Jorge Kalume.

O s_r. Jorg~· Kai~me ~· Esto1,1 ouvip_do cpm Õ:lllitâ. ~tenção o pronunciamento de V. Ex•, nesta-tarde, de exaltação, principalmente, à nossa diploma~
cía, a referênchi feltatambém a Itaipu que, sem favor. é uma das grandes
obras do mundo, que conheci em fevereiro deste 3.no, e que estâ a cargo da
grande figura do General José Costa Cavalcanti. Por fim, V. Ex~ faz uma citação ao Pacto Amazônico, que, inegavelmente foi uma grande vitória da diplomacia brasileira. Q':l<;ro, além dos cumprimentos, congratular~me com o
Itamaraty por esse grande trabalho que tem realizado em favor do Brasil.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a interferência de V. Ex•,
Senador Jorge Kalume, neste pronunciamento, e faço das palavras de V. Ex•
o fecho deste discurso.
Era o que tinha a diZer, Sr. Presidente (Muito bem! Palmas.)
NOTAS E REFERENCIAS
(1) Embaixador Saraiva Guerreiro,

no Se-rriiil_ãrio sobre Integração Latinoamericana, em Buenos Aii:'es, 30-10~1980, ln Resenha de Política Exterior doBrasil, n{) 27, out.-dez. 1980, p. 58 e 59.
(2) Veja"' 210, 13-9-1972, p. 26.
(3) Tiatado-da Bacia do Praia, assinado em Brasília, a 23 de :ibril de 1969- preâm__b_ulo.
(4). E_mb?jxa_Qor Jo[io H_er_m~_Per~i.!:<:~. de Ar!!újo, c;cmferê.nciª sobre a Bacia do Prata,
fiiValoi"es e Resumos do Mundo Ocidental, BraSília, Câmara dos Deputados, 1978,
p. 255.
(5) Idem, p, 257, A Declaração de Assunção foi ap"rovadã em 1971, em Assunção,
quando da IV Reunião dos Chanceleres dos Países da Bacia do Prata.
(ó)" Idem, nota nQ 5.
(7) Houve problemas- com a Argentina para a assinatura do acordo tripartíte, visãndo
a compatibilização das usinas de Itaipu e Corpus, no Rio Paranâ - V. Jornal de
Brasl7ia, 31-5-1978- "Brasil adia acordo com a Argentina."
(8) EmbaiXador SaraiVa Guerreiro, n:o semlnâdO referido à nota n<~ 1, p. 58.
(9) GeneraJ. Costa Cavalca,nti, conferênciasobre Itaipu hinScioiial, in Valores e Ru- __ ,mos do __ M~ndQ pci_dentai~~P· 286. "-- _,
(10)-Vejã~n'l ii0,-·13-!i-1971, p. 22, .,A ener8iã""do.-Itaniaráty- a batalha diplomática
pela construção de Sete Quedas, de -19ô5 atfhOje" .
(li) MiniStrO RUbens Rícu-pf:rO, CODferência sobre -"Co_ciperação regional na Amazônia''. ln Valores e Rumos dq Mundo Ocidental, p. 198.
(12) Idem, p. n• 200.
( 13) Declaração de Belém, assinada em 24-10-1980 peloS Chanceleres dos Países do
Tratado Amazónico, in Revista de Política Exterior do Brasil, nQ 27, 1980, p, 30~
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ab nobre
Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Encontram-se na casã váfios prefeitos de diversos municípios do Brasil.
O objetivo da viagem dos Srs~ prefeitos à Capital da República, especialmente
a vinda dos mesmos, hoje, ao Senado Federal, tem como objetivo pressionar
esta Casa ilo Sentido de que o Senado libere os processos de empréstimo que
se encontram aqui, alguns deles desde 1980.
Quem lê os noticiárioS atrãVés da imprensa julga que os Senadores da
Oposição estão contra esses- pl"Ojetos- e que são os responsãveis diretos peJa
não aprovação dos mesmos até os dias átuais.
.Diante do quadro, diante dessa situação, achei por bem, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, vir à tribuna para fazer uma anãlise minuciosa a respeito desse problema, para que a Nação possa tomar conhecimento de que o responsável direto por esta situação esdrú.xula não é o Senado Federal, nem os Senadores especialmente'. O responsável direto é o _Governo revolucionârio que, a
,partir de 1967~ modificou a filosofia tributária, sendo hoje dono da arre:cadação de mais de 75% do tributo nacional.
O obje_tívo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da modificação da filosofia
tributária teni como escop? nümero um dar ao Governo central todos os poderes, especialp}ente o econômico, no sentido de deixar os Estados e municípios submetidos a este regime de escravidão a que estamos até hoje submetidos, por conta da modificação da filosofia tributária.
O meu Estado, o Rio Grande do Norte, tem um déficit, este ano, de
aproximadamente 4 bilhões e meio. Em alguns meses do ano aquele Estado
importa mais tributos do que exporta. Todos os Estados produtores de
matéria-prima do Brasil, com a modificação da filosofia tributária, em 1967,
passaram a empobrecer e uma grande parte de municípios, hoje, não tem
mais cOmo se manfer como município.
Se esta é a r~lidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é preciso ·que seja
discutido no Senado, para que os Srs. prefeitos tomem conhecimento de que a
responsabilidade não cabe exclusivamente a nós e, especialmente, aos Senadores do PMDB, porque o Governo tem rriaioria no Senado.
Se dessem a presença aqui, os Srs. Senadores <lo Governo teriam praticamente aprovado tudo aquilo que interessa ao Governo aprovar. Então, por
que responsabilizar a OposTÇão? Por que os prefeitos virem a Brasilia pressio~
nar o Senado Federal?

O Sr. Jutahy Magalhães-:- Permite V. Ex" um _ap:,trte?
OSR. AGENOR MARIA- Deixe-me concluir este raciocínio e darei o
·aparte a V. Ex•
Tenho em mãos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o equivalente a 310 processos, aproximadamente, que vêm desde o começo de 1980 até os dias de hoje~ processos que contêm erilprêstimbs em dólares e empréstimos em cruzei-

ros. Mais de I bilhão é quanto significa esta soma astronôrrüca que as prefef:-

turas de vários municíp-ios do interior do nosso País esperam ver aprovada.
para que possam. com esse dinheiro, desenvolver as suas metas e atender a
projetes de alta prioridade.
Vejam bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, são 310 projetes- alguns
deles em dólares e alguns em cruzeiros. Isso demonstra, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que a modificação da filosofia _tributária, concentrando em mãos
do Governo central m-ais de 65% da arrecadação do tributo nacional, foi uma
modifiCação errada, porque, na realidade, dá ao Governo cefitral o direito de
ter a primazia de só poderem governar os Estados aqueles que puderem contar com o beneplácito do Gov~rno ce_otr_al. Quem, neste País, pode governar
um Estado como o Maranhão, o Rio Gran-de do Norte, o Cearâ, só com o
ICM de matêrias-primas, sem contar com o apoió do Governo _Feder:,tl?
Quem? Ninguém pode. Daí por que a mudança! Se a mudança der ao Governo essa primazia, acaba, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a autonomia dos_
Estados e, conseqüentemente, com a Federação.
A minha presença na tribuna tem como objetfVO,-jU:Stamente, procurar
dialogar a respeito dessa realidade.
O Sr. Jutahy Magalhães -Permite V. EX' -um ap-arte?
O SR. AGENOR MARIA- Com o maior prazer, Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~. Senador Agenor Maria, está abordando um assunto que hoje está na mente de todos nóS Senadores ejª- foi matéria de discussão, nesta Casa, por diversas vezes. Pessoalmente, também, jã
tive oportunidade de referir-me à questão da reforma tributária, e voltarei a
este assunto mais algumas vezes. Mas, eu tinha solicitado o aparte naquele
instante em que V. Exf" falava sobre a presença, ou aus_ência, de Senadores
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aqui n-o plenário. Considero, Senador Agenor Maria, que não devemos procurar responsabilizar nem Partído de Governo e nem Partido de Oposição.
Todos sabemos que o PDS não poderá, por razões conhecidas, colocar os 34
Senadores necessários para obter maioria soZinho, aqui, nesta Casa, por ai·
gum tempo. ~ um problema de saúde que atinge a alguns companheiros nossos. E, para isso, precisaríamos contar- com a colaboração dos Srs_. Senadores
da-OpOsiÇão, para foririãr essa-m-ãióríá neceSSária de votos, para aprovarmos
essas matêrias de empréstimos. O que discordo, Senador, é de fazermos oposição siste!rúüiCamente a quã1Quer típó de empréstimo. Admito que alguêm
im}lgi"rie·-qu-e-Um dete-rmín3do erilpréstínlo não deva ser concedido. Mas, darmos cará(er geral, fazendo com que todos os emprêstimos tenham que ser recusados, sejam eles internos ou externos, disso_ é que eu discordo plenamente.
Acho que deveria ser examinado caso por caso, para verificar aqueles que
realmente estão nece_sS.ít3rido da nossa aprovação,- que ê uma determinação
legal; tem que ser aprovado pelo Senado, e nós nilo podemos aqui estar tam~
bém -querendo fazer o papel de Câmara dos Vereadores ou de Assembléia Legislativa. Nós temos uma obrigação legal de nos pronunciar a respeito. Estamos inegavelmente prejudicando centenas de municípios e deixando de criar
inõmeros empregos, numa época em que temos tantOs desempregados por aí,
porque esta falta de recurso~ que estão deixando de ser injetados nesses mu·
nicipíos, também é causadora de desemprego por falta de criação de novos·
empregos.
O SR. AGENOR MARIA -Senador J<Jtahy Magalhães, tenho a impressão de que essa astronômica soma de vários pedidos de empréstimo é
apenas a conseqüência, o efeito gerado pela modificação da filosofia tribu~
tãria.
Não sou contra, absolutamente, os prefeitos que aspiram desenvolver
seus municípiOs; não sou cõriff3- ãos empréstimos; eu sou ·contra-a medida CS·
drúxula que, em 1977, modificou a filosofia tributária. Não entendo porque a
União deva ficar com mais de 75% da arrecadação do tributo nacional, largando à sua própria sorte centenas e- riiilhares de pequenos municípios e alguns Estados da Federação, porque, como eu jã disse desta tribuna: no Rio
Grande do Norte, produzimos algodão fibroso; quando exportamos a
matéria_-prima para o Sudeste, exportamos, por exemplo, a Cr5 100,00 o qui·
lo e o Estado produtor da matéria-prima fica com o eqUivalente a 12%, ou seja, Cr$ 12,00; quando o- Rio Grande do Norte importa a linha produzida com
aquela matéria-prima, paga, ao Estado produtor da manufatura, a quantia de
Cr$ 1.000,00, deixando só em tributo o equivalente a 12%, que corresponde a
Cr$ 120,00. De forma, Senador Jutahy Magalhães, que com essa modificação
da filosofia tributária. os Estados produtores de matéria-prima importam
mais tributos do que exportam~ criando esse empobrecimento terrível e acaban_do com as perspectivas de progresso, de desenvolVimento dos Estados
produtores de matéria-prima.

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex.• tem toda razão,.concordo plenamente
com V. Ex• E quero dizer a V. Ex" que, na primeira oportunidade que eu tenha de falar para o Presidente e um outro Senador que me queira ouvir, irei
abordar exatamente essa questão, apresentando sugestões para aumentar os
recursos atribuídos à ârea municipal, pois concordo plenamente com V. Ex"
no que diz respeito à distribuição da receita tributária do País. A união não
pode ficar com o bóio maior, quase que único, em prejuízo, em detrimento
dos municípios e dos Estados mais pobres como, por exemplo, os Estados
nordestinos.
O SR. AGENOR MARIA- Se V. Ex•, como Vice-Líder do Governo,
concorda e diz que, na realidade, urge uma mudança, acho que vale a pena estar falando para um Senador e o Presidente, porque o que importa não são os
Senadores que estejam presentes; o que importa é o que a imprensa possa registrar, o que importa é o que os Anars do Senado Federal possam registrar.
E o {_lUC importa é 9ue-tenha a vOz do S~nado, na pessoa de um Vice-Líder do
d_?verno, Que.- acilna do interesse de zelar pelo Governo, zela pela Nação~ V.
Ex•_ dá- uin exemplo n8o só de -diinidade, nãO. Só de apreço, mas de patdotÍs·
mo, porque V. Ex!l colOca, acima do interesse de servir ao seu Governo, servir
à sua Pátria.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex.• tem que zelar pela Nação e zelar pelo
povo.
O SR. AGENOR MARIA - Servir à sua Pátria.
O Sr. Jurahy Magalhães- Bo~~ Estou servindo às duas cÕisas, concomitan"terilenfé~
O SR. AGENOR MARIA- Eu me sinto, Senador Jutahy Magalhães,
muito à vontade e feliz de poder falar num plenário, embora tendo só um Senad_or, mas um Senador q':L_e_ conco~da no sentido de que a modificação da filosofia tributária foi errada e que urge uma providência para que os Estados e
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municípios do Brasil possam, de uma vez por todas, ter de volta a _sua autonomia econômica, porque, sem liberdade econômica, infelizmente, não há líberdade política.

O Sr. 1urahy Magalhães- Permite V. Ex•?
O SR. AGENOR MARIA- Com o maior prazer.
O Sr_. Jutahy Magalhães -Saiba V. Ex• que estamos de pleno acordoe -isso nãO é novidade, Senador, porque eu já tive oportunidade de fazer um
pronunciamento nesse sentido, mostrando o meu pensamento, de caráter geral, e anunciando que eu voltaria a tratar do problema especificamente municipal, no primeiro pronunciamento, que será o próximo, depois tratarei do
problema da área estadual, concordando, em tese, com issO que V. Ex• vem
(~lã.ndo~ Apenas, posso discordar de uma forma ou ~e outra, da apresentação
FJã. Questão. Mas', acho que temos qué: Lutar aqui em conjunto e creio :S~r esse o
pC:nsamento geral do Senado. s_e nãO._ da unanimidade, pelo menos da grande
n:Íaíorfci, da ne_éeSsTdade de uma reforma tributâria-quC eSláserid-o,reconhecict;a__até pelo própriO Governo. Veja v:·_Ex• que hoJe Cst,ão nas páginaS dosjorn.ais o notjCíádO cOnStante ã respeito çle estudo_s_quejâ esiâo_~endo realizados
e .aprofunâados Pelo Executivo, mostrando a n~c.essldape_de.ss.a_reforma_tributáriã..
·
- -- -- -

O SR.<AGENOR MARIA~ Senador Jutahy Magalhães, a reforma tributária, anunciada pelo Governo, não atende, nem de longe, às necessidadeS
da reforma radic-âr que nós precisamos realizar_na Brasil.
O ICM~ V. Ex_~ sabe que ele incíde Sobre a produção, de modo geral; ele
não inCide sobre o lucro. Se o agricultor, o produtor de matéria-prima tiver
urna safra boa, rentável, ele sofre uma carga tributária de 16% e de encargos
sociais de 2,5%, que incidem sobre a produção na mão dele. Mas, se ele tiver
urfui frustração...
·
-·
...
... --

.0 Sr.Jutah;• Magalhães ~ Mas não é só o !CM; Senador; tem-se que
modificar- mais amplamente, não apenas isso._
O SR~AGENOR MARIA -~Mas veja bem V. Ex• Oc;:ixe:-me concluir_
meu raciocíniO. Então, V. Ex• vê como esse modelo é pernicioso. Se o. agricultor tem uma boa safra, ele sofre uma carga de 16% de !CM e 2,5% sobre
aquela produção. Mas, se ele tem uma frustração de safra, o que acontecerá?
Digamos o seguinte: Goiás, ciste anO,_ tem uma- boa safra, lá se produzem 40
sacos de arroz por hectare, o que é uma produção razoávd. O goiano vai sofrer 16% de ICM sobre aquela produção de arroz e 2,5% sobre o encargO so'cial, o que equivale dizer que ele tem uma carga de 18,5% incidindo sobre
aquele produto _bruto na mão dele. Mas, se ele tiver uma frustração de safra,
em vez de produzir 40 sacos, produzir 5, ele vai sofrer a rilesma-carga. Eritão,
ele vai pagar impostO porque ele trabalhou, produziu, o que é um absurdo,
porque a filosofia dos tributos é o cidadão pagar imposto sobre aquilo que
ganha. Não se compreende pagar irri"posto porque se tfabalhou, porque se
produziu._

O Sr. Jutahy Magqlftães-:-:- V.~)!:' _t_em toda a raz_;io_.e, mais qrria_vez, nós
e não é de hoje. Tive a 'oportunidade de, no Município de Irecê, na presença de representantes do. Governo federal, na presença do governador do meu Estado, dizer, em comício, que considerava um dos maiores
absurdos o lavrador ter que pagar imposto _sobre o_ seu_ prejuízo.
O SR. AGENOR MARIA - Muito bem!
~oncordamos;

O Sr. Jutahy _Magalhães ~ Enta~,- eu- solicitava que Se Cxa"ffiiriasSe esSa
questão para ver quais as possibilidades têcníCas para eVitar que eásC-1ii1PoStO
ltiddiSse sobre o produto que foi comercializado a preço mais baíxo-que o da
produção e, portan·to, ·incidindo sobre_ um prejuízo, 3umentarido mais ainda o
prejuízo que o lavrador teve.

O SR. AGENOR MARIA -
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Muito obrigado a V. Ex•

Desde que 'aquí cheguei, e·m 197.5"~ não tem S~do outra a minh3 pi-eocu-;..
pação senão tratar desses assuntos eCôhômiCOS e S_Oêi3.iS.-Acho qué -o grande
problema nosso, no Brasil, felizmCiite, nãO é o prOblema ideOl~g_ico. O
problema é muito inais da ordem de distorção, sãO os paradoxos, são as leis
que afrontam a nossa gente, o nossc.YjJovo.
Veja bem V._ Ex•, o caso da legislação. Temos só uma _legisla_ção_que
manda pagar um salário diferenciadO. O salário, quando fixado, o é verticalmente. O Sudeste, agora, vai fjcar com dezesseis mil e tantos cru~eiros e- o
Nordeste com doze mil e poucos cruze_iros . .Uma d_ife_reuça de_ quase 31%,
para menos, no salãrio do nordestinO_ para o .Sudeste ou para o Sul.
E eu me pergunto: por que uma diferença de quase 31%, nuin Salário, se
70% do que consome o nordestino é comprado no Sul e no Sudeste?
Por que o Governo, quando fixa os salários, o faz de cima para baixo e,
esse mesmo Governo, quando fixa a Taxa Rodoviária, nos iguala? Por que,
nobre Senador Jutahy Magalhães, somos diferentes nã hora do salário, e

iguais ___na hora da obrigação? O que -precisamos é que o Governo, honestam~nte, procure discutir esse programa à luz da razão, porque não há lógica
em o Nordeste continuas submisso a ter um salário inferior ao do Sudeste em
maís de 30% e~-na hora que o Goyern_p fixa as taX.ã.s, as obrigações, os encar--- --gos, iguale -o NordeSte- ão :s-Udeste.---- ---Ou o Governo vai de encontro a essas causas que geram esses paradoxos,
- essas-distorções, ou não sei, Seria:dor Jutahy Magalhães, para onde seremos
arrastados. ,
o_' Govetn~. em y_ez de tratar do probiema mai_or, Íl~~ _átr~S _das pícui- nhas, fixa atrás das circunstância-s~ É OpiÕblenlã 'deSses entprêstimOS. Esses
empr'éStim-ós- vão duplicar, triplicar, e não sei para-Onâe vamos. O_ problema é
justamente porque O Governo centralizou a arrecadação de um tributo nacional. Ora -meu D.eu~! - o G0v.6fno -nãO pode continuar a imPOr- à Nação
um nlódeio ciUe terD coma· único objetiVó- riOs' empobreCe-r! Não podemos
crescer paraplegicamente; não- tem sentido.
Veja V. Ex• -que Sãó-Palllo está com um superávil CX:trãordináriO no
ICM. o GOVefn-actoiPaUlo Mah:if está áf dando preserites e, enquarito O dinheiro sobra nas mãos do Governo de SãO Paulo, ele falta para pagar os fun;,
cioná!ios :de vãHo·s- Estidos da -F'Cde'ração-. ~Ju-sto ~~ __mod~lo qUe dá a São
PaulO -superáVit na receita· aercM;eC:íeixe -os-tstadcis prÜrlutores -de matériaprifiüi.'Cóm o despraZer de import:ir mais ti-ibuto, em de-terminados meses do
ano, do qUe- eXpOrtãr'? Não é lógico' nem jUsto, Sêriâdor Jutahy Magalhães.
Por Qüe~ então, ·oo·QOVetfid dO Presidente Figueiredo,- que já completou
tiês ·anos, rlãó ProCUroU üatái desse problema? Por que não modificar essa fílosofia tributária, um Ibóâe~o económicO -que- depõe contra- a própria segurança de.sta_Nação'l. P_or que não mudam o modelo? Porque não--'intCre.ssa,
porque o GovernO quer coritinüarã ter-o direito de Séf tudo, centralizar tudo
e dC?_pe_Jld~~=-d~!e a y~~~ o_~ _a_!!l;er_te ~os__?~~-~
O Sr. Juiahy Magalhães - V. Ex• me permite?

·-o·sR. ADENORMARlA -·com

o-maior prazer.

----~r.Jutahy]v_fagalhães .::---São

dois os aspectOs nesse aparte. Em primeiluS,ãr, o-problema deis emPréstfnl.OS. AChO' que Dão deveríamos esperar que
se curassem as_ causas_, para tratarmos entã_o dos efeitos porquet se ficarmos
esperando que se faça a reforma tributária, que se dêem recursos aos municípios, e-se prendermoS os empréStimos atê que isso ocorra, os municípios ficarão exauridos_ de s_uas_finanças_e não terão recursos para nada, A segunda
parte é de mostrar que o governo do Presidente Figueiredo, ao contrário .do
que V. Ex• afirmou, jã atingíu diversas metas da sua aâministração e, -agora,
estã se preparando para atingi~ mais essa, porque é o próprio- Executivo não que seja o Executivo soiriehte- o- i'espdilsãvel para fazer a reforma tributária; acho que a maior responsabilidade caberâ a nós; nós é que devemos dar
as maiores sugestões e influenciar o mais possível na reforma tributária .quem estát a esta altura, criando o debate e levando o assunto a um estudo
fl_éri_o_, __ p~ra traz~x o problema para-a discusSão da Nação, dOs segmentos nacionais, a respeito da reforma tributária. Lá na Bahia mesmo e.stâ sendo feito,
pela Associação _Comercial~ um síiripósio para estUdar e levantar sugestões da
área, para essa questão palpitante para todos prineipam-ente para nós, do

--ro

Nordeste.
O SR. AGENOR

MARIA-~·

Senador Jutaliy Magalhães, reconhece

que é bom o governo central ter o direito de dar o dinheiro a quem quer; está
aí o-dinheiro a fundo perdido para ele dar a quem entende ...

O Sr. Jutahy Magalhães- Veja V. Ex• que nisso estamos de acordo; isso
é pésSirho, e O próprio- goyetno n~ estâ pensando nisso.

O SR. AGENOR MARIA - Reconheço que para ele é bom. Estã aí,
agora mesmo~_ o ~i!!_sitro do_ I.nterior com dinheir~ para distribuir para os
prefeitos .... Agora, Seriador Jutahy Magalhães, precisamos c-onvir que aciina
do interesse da política partidária estão interesse_ da Nação, que fala mais alto.

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas aí V. Ex• não estã discordando de mim,
"ª-Q se_ refir~ a_ triiip_ parã rião_ d<1,r a j_mpr~são dC? que eu estou discor-

p_o_rtallto
·dando de

v: Ex• NãO estou pensando de maneirã diferente de V. Ex•

O SR. AGENOR MARIA- Então, fico muito grato. Se V. Ex• concorda comigo, 6tirilo.

O Sr. Jutãhy Magalhães-- Não concordo, mas já disse que jâ fiz, inclusive, pronunciamento sobre isso, sobre a necessidade e a premência de uma reforina tríbutária; iiãO- -apenas do- ICM, mas muiúi mais ampla.

O SR. AGENOR MARIA- Muito bem! Mas, Senador Jutahy Magalhães, quanto aos empréstimos, eu nunca fui -contra eles. O que eu acho, é que
esses_ empréstimos estão chegando aqui a mãos cheias e, a cada ano, muito
mais, ê uma conseqüência da modificação do modelo da política tributária de
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67. Então, temos que ir de encontro às causas que estão gerando esses efeitos
porque, se não, estes continuarão crescendo.
Um outro aspecto é o modelo económico. V. Ex' veja bem o seguinte: os
que têm uma propriedade no Brasil, uma estrut,ura econômLca que seja industrial ou rural. Quanto à rural, posso dizer porque tenho uma, que não está
rendendo 3% ao ano. Repito: a minha estrutura rural não reJ).de 3% ao ano e
eu não acedito que haja uma no Nordeste que renda 10%.
O Governo estabeleceu, agora, jutos de 45%. Pelo amor de D~11s! Se tenho uma estrutura económica que não me dá 10% de juros ao ano, como é
que posso tomar dinheiro emprestado a 45%, para gerar a produção que possa ter rentabilidade de responder pelos encargos destes juros, na ordem de
45%, se não me gera 10~ a minha propriedade?
Este é o grande paradoxo do Brasil, os juros excessivos sobrecarregam a
economia de uma tal maneira que, vejo na minha área, quem tem condições
económicas e não tem dinheiro, .corre o risco de. tr;:tj)alhando, perder _o que
tem, porque a rentabilidade do econõmic_o, pelo menos na agricultura, não dá
para pagar os juros que estamos pagando.
É um outro modelo que precisa ser mudado. oU muda o modelo económico ou _a pequena e a média agricultura vão desaparecer, porque a pequena e
a média agricultura no Brasil, principalmente da minha área, o Nordeste, não
podem responder pela obrigação de juros que estão respondendo.
Os jUros-de um trato r pequeno, para uma propriedade mais de porte médio para baixo do que de médio para cüna, vão, hoje, a mais de 600 mil cruzeiros pot ano. Então, não podemos mecanizar nem motomecanizar e nem
produzir com o brªço uma agricultura que era, antes da modificação da política tributária, uma- agricultura gravosa, não podemos mais produzir para
corresponder à expectativa de produção que o Governo quer, porque nem os
juros nem os impostos vão permitir que a pequena e m-édia agricultura possam resistir.
De forma que precisamos, desta Casa, nós que sorrtos·o povo, nós que eStamos aqui para representar as aspirações do povo, temos que pressionar o
Gove_rno para modificar o modelo tributário e o modelo econômic9, porque
ambos atentam contra a segurança desta Nação; o primeiro, na base da agricultura, e o segundo como um todo. O modelo tributãrjo é-esse_:absurdo- que
está ãí. -A pess-oa pagando um imposto violento, muitas das vezes sem ganhar
dinheiro, produzindo deficitariaineilte-e--ainda pagando imPOsto, quer dizer,
pagando imposto porque trabalhou.
No modelo econômico, os juros são absurdos, exorbitantes, para tirar de
uma agricultura cada vez mais precãria. Leio no Jornal do Brasil de hoje,
terça-feira.
"A PETROBRÃS ganhou num trimestre o equiValente a 31 bilhões e 146 milhões líquidos, num trimestre; ou s_eja, ganhou mais
do que o ano passado 236,4%."
Mas, meu Deus! É por isso que digo que há dois Brasis: o Brasi_l que vende serviços, a PETROBRÃS, a ELETROBRÃS, a TELEBRÃS; e o Brasil
que dá o serviço, que presta o serviço.
A PETROBRÃS ganhando, num trimestre, o equivalente a 3l.bilhões. e
146 milhões líquidos, ou seja, 236,4% mais do_ que no ano passado; e o Ministério da Saúde s_em verba; e o Ministério da Educação sem verba; e o Minis·
tério_-da_A_gricultura sem condições de operar.
Não é possível continuar à mercê de dois modelos: o modelo do Brasil
que vende serviços, o Brasil rico da l'ETROBRÃS, da ELETROBRÃS, que
ganha esse absurdo, tirando da mesa d_o desgraçado. E não acredito que_alguém esteja ganhando- dinheíro neste País. Não conheço um pequeno comércio que esteja dando lucro; não conheço um negóciO honeSto, nci Bi3sil, que
esteja dando o lucro que a p-oupança oficiã.l está garantiTido. NenhUm.
Eu perguntava a um gerente do Banco do Brasil, no ano pasSado, quando_ele__me dizía: "Agen:or, você vai colocar dinheiro aqui no Recibo de Depósito Bancário- RDB? Vou dar a você 84% livre. Você precisa somente, com
6 meses, capitalizar os juroS e- tei"ã '84%. "Eu perguntei a ele: '"Mas isso é verdade?" ":E. verdade, lhe darei isso" ...Aí eu perguntei: "Qual o negócio honesto, no Brasil, que esteja dando esse lucro?" ••Nenhuml".
-

O-Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. AGENOR MARIA,.- Vou permitir; só estou concluindo.
Podemos continuar vivendo esse paradoxo?-- Podemos continuar !endo, nos jornais, aqui, o lucro de 31 bilhões, ou seja, duzentos e tantos por cento a mais do que no ano passado, na PETROBRÁS, e lá a ilossa Secretaria de
Agricultura não podendo fazer nada por alguém? O nosso Miri!stério âaSaúde, da Educação sem ter verbas? Podemos continuar à mercê de um modelo
que dá o direito de a ELETROBRÁS subir, antecipadamente, quatro vezes o
preço da energia? Nós já s3be-iriOS que vamos pagar-energia a mais do que ano
passado. Eu que pago energia rural, Já, que estou pagando, cada ano que pas-
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sa.• mais ~nergia para .produzir menos, pelo amor de Deus, nós não podemos
continuar assim.
·
Então, digo isso aqui, nesta Casa, que representa realmente as aspirações
do povo brasileiro, país o queúilgo aqui não são.problerrias de Agenór Maria
não, trago aqui problemas do Rio Grande do Norte, da minha _ agriCultura
marginalizada; agricultura, Sr. Senador Jutahy Magalhães, em que estão fechando as casas, nas fazendas; e, por incrível que pareça, o Governo cOmprando terrenos bilionái'ioS; na cidade, para construir e colocar, lá dentro, alguêin _para morar, _mas sem lhe pod~r dar um_ emprego.
Vejam bem que coiSa absurda: as casas daS fazendas estãO se fechando;
só na minha f~zenda existem quatro casas fechadas, e o Governo comprando
terrenos bilion~rios, na cidade, para construir I':naís Gasas, e para colocar lá
uma pessoa para quem não pode arranjar um dia de Serviço.

6-Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• Urri aparte?
O SR. AGENOR MARIA- Com o maior prazer, nobre Senador, pelo
Pí3.uí, Alberto Silva.
O Sr, Alberto Silva- Queria apenas corr:oborar o que V. Ex' está dizenR
do, citando um exemplo do meu Estado, em que a agricultura está se enfraquecendo, o pessoal está deixando o campo e vindo naquela ilusão de encontrar emprego na cidade. E o Governador do meu E~tado dá _como obra mais
importante do seu GoVrii"rió a -construção de conjuntos habitacionais; chega a
se intitular campeão das casas populares; e acaba de comprar um terreno, que
é um buraco, por 23 milhões, e contratou uma empresa de terraplenagem, que
só para entupir o buraco, para construir casas em cima, vai gastar mais de 1
bilhão de cruzeiros. Então, do que V. Ex' chamou d_e terrenos bilionãrios, está aí um exerilplo disSo. E a cois-a é tão gritante, o terreno é um buraco verdadeiro, que a última chuva que tivemos em Teresina, levou a metade desse
aterro, que está se fazendo com o_ dinheiro do povo, para se construir casas, e
as p~soas cjue vão para esSas- casas não têm empre"go, -porque uma Capital
comO a do meU Estado não tem c_ondições de empregar milhares de pessoas
que Vêm do campo para ocupar as casas populares. V. Ex' tem toda razão
quando menciona esse- aspecto de construção de casas em cidades, compran~
do terrenos bilionários. e sem se poder dar emprego a essa população. Enfim,
um conjunto habitacional desse vai virar um antro de marginais, sem dúvida
alguma.
O SR. AGENOR MARIA- Senador Alberto Silva, tenho lido ultimame_nte que o BNH vai, agOra~ finanCiar aS CaSas rurais~ É uma graça. Porque
confesso, no-meu Nordeste,--nas faieildas, as casas estão sendo fechadas;jã estão fechando as casas. O povO está com medo do roçado corno o diabo tem
da cruz. Nínguêm quer ficar no campo, porque- nas cidades estão lá os con.:juntos habitacionais, com praças, com jardins, com âgua e saneamento; enfim
com tudo, mas não existe emprego. Quero ver de que vai viver aquela multidão.
O Sr. Jutahy Magalhães-:- Senador Agepor Maria, continuo agl!-ardan-

do minha vez.
O SR. AGENOR MARIA- Deixe-me concluir o raciocínio, depois darei o aparte a V. EX~ Veja bem o seguinte, Senador Alberto Silva: Natal, hoje, é a cidade dos
conjuntos. Pois berri, o- povo faz a roça, onde não tem direito a nada, porque
na roça é só-enxada, é sô cobra, é sõ car-rapicho, e e_~tamos conversados. Vem
a seca, então o povo sai da ioça e vai' para NataL Em Natal estão os conjuntos habitaciõnais, com água encanada, luz elétrica, uma televisão bonita na
praça, uma praça toda bonita; e a pessoa vai morar ali, com tudo isso, mas
não tem emprego.
Então, pergunto: está certo ou está errado esse modelo? Está errado,
porque num País como o Brasil, um País agrícola por natureza, por vocação;
por princípio, não pode jOga{ sua população campesina no asfalto, porque
esse homem, no asfalto, vai ser um marginal; ele não está preparado para viver no asfalto; não tem uma profissão_; vai deixar de ser um produtor para ser
um consumidor e, possivelmente, um bandido. Por que ele é um marginal, Senador Alberto_ Silva? É marginal porque não tem uma profissão, não tem um
emprego, e vai ter de assaltar. O que maiS cresceu, nd País, nestes últimos 10
anos_ foi o quê? Foi a prostituição, o banditismo, a insegurança. Então esse
modelo é errado.
Urri outro aspecto é o problema doS juros~ Pelo amor de Deus, os juros
passaram agora, no Brasil, a ser de 100%. Quando fizeram essa Revolução em
1964, no meu Estado prenderam vários agiotas que emprestavam dinheiro a
4, 5%; prenderam, amarrara_m, castigaram_. P_ois bem, quem empresta hoje é o
Governo, a 7, 8%. É a u-sura oticiã.Iizada. Quero tem dinheiro, no Brasil, estâ
ganhando o que quer; a maiotí3 jâ está p-rocurando Segurança para o seu recurso~ Não é mais nem lucro. O lucro é tanto que a preocupação, hoje, é com
a segurança do dinheíro. Quem não tem c:linhelro estã trabalhando e passan-
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do fome. Quem tem uma--estrutura ecori0Iriic3. rural Ou iridustrial e não teril
capital de giro, estâ trabalhando e pagando o que tem, porque a rentabilidade
financeira está muito acima da rentabilidade econômica.
Minha presença, na tribuna, deve-se aos prefeitos que estão aqui- eu os
vi aqui há poucos instantes, para pressionar esta Casa. Eles deviam pressionar era o Presidente da República, para mudar o modelo econômiCo que esvaziou os municípios, que- empobreceU os Estados e que acaba com a Federação, porque quem estâ acabando com a Federação é o modelo que atenta
contra a prôpria segurança nacional. Desde o ano passado que solicitei uma
CPI para o BNH. Por que eu pedi urna CPI para o BNH? Porque é uma casa
de negócios escusas, onde os juros e a correção monetâria incidem muna alta
anual acima das possibilidades do homem de classe média que comPra casa.
A classe média brasileira está asfixiada: a casa é do BNH, a prestação a cada
ano mais cara, ele estâ com o cadeado no telefone, está sublocando quartos,
os filhos não podem ir mais ao colégio, estão acabando com a classe média
brasileira. Em benefício de quem, eu pergunto? se tudo isso estivesse sendo
feito para pagar a nossa dívída, eu acharia até razoável, fias, por incríVel que
pareça, nós estamos, a cada ano, devendo mais.
Este Governo Revofucioilãrio, que enControu uina dívida de 3 bilhões e

145 milhões de dólares, está pagando, neste ano de 82, só para cobrir os juros,
10 bilhões; ele precisa, só para pagar osjtiros da dívida, de 10 bilhões de dóla-

res. Parece mentira, mas é a grande realidade: eles enContraram Uma dívida
de 3 bilhões e 145 milhões de dólares, e a dívida atual assume uma proporção
tal que só o juro é de 10 bilhões de dólares.
Por que o Governo não me aparteia para-dizer que estou enganado, que
estou sonhando? Não me aparteía, porque sabe que estou certo. A dívida é esta. E por que, se o povo passa fome, se o operário brasileiro com o que ganha,
com o salário, não tem condições nem de casar? 67% da população ativa do
Brasil ganha salário mínimo e quem ganha salário miníma, no Brasil, não
pode mais ter um lar, não pode ma"is ter uma família. Se a família é a céllula
mater da sociedade e aquele que trabalha não pode ter uma famflia, o qtie é
que ele vai ter?
Portanto, o Presidente Fíguiiredo precisa- se Sua Excelência quer realmente mudar alguma coisa......:.. rriudar os modelos econômko e tributário. E _os
prefeitos que se encontram nesta Casa precisam, ao invés de vir ao Seri3.dá
Federal, ir à Presidência da República pressionar o GoVerno ·para mudar o
modelo tributário, para· que os Estados e Municípios arrecadem impostos e,
através_ da arrecadação, possam sobreviver. Ninguém sobrevive tomando dinheiro emprestado. Mais cedo ou mais. tarde, o volume da dívida é tamanho
que leva a pessoa à falência. to caso do nosso_ País: 1O bilhões de dólares é a
necessidade de dinheiro emprestado para pagar os juroS da díví_da_. __

O Sr. Leite Chaves -

Senador, permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA- Com o maior prazer, Sem!c!OrTeífe Chaves.

O Sr. Leite Chares- V. Ex• tocou num ponto importante. Veja V. Ex•
que os nossos capitalistas tupiniquins vivem imítabdo os Estados Unidos em
tudo que acham de sua conveniência. Mas naquelas pilastras filosóficas, eles
não se inspiram, em instantes corno este. Foi o próprio Lincoln quem disSe
uma vez- e é proverbial a sentença- que ninguém constrói a prosperidade
sobre dívida. E aqui no·Brasil não se faz outra coisa a não ser dívida. O Ministro Delfim Netto vive como Ministró-carrapefa nó' fuuõd:O, atrás de dinheiro. Onde tem possibilidade de arranjar 100 milhões de dólares, S. Ex' vai
e traz, qualquer que seja o custo. Eu jâ disse, Ex•, através de artigo assinado
na Folha de S. Paulo e aqui no Senado, por diversas vezes,
a maiOr Violência contra o Brasil é esta dívida. Esta dívida está nos acabando, esta dívida estã acabando de exaurir as reservas últimas da classe média e do operariado.
Esses juros, por exemplo: como ê que podemos pagar 23 bilhões de juros, por
ano? E o serviço da dívida para o exercício e atualização dessa dívid3 de 75 bilhões? O governo do PMDB, a primeira coísa que fãria; de imediato, súia o
parcelamento dessa dívida, seria o-- reescalonamento. Isso não constitui injúria, não constitui gravarile. -Nós temos um potencial econômico válido.
Agora, o que nós não podemos, é pagar dívida dessa natureza, e o pior: obtendo esses dólares à custa de exportações extremamente ruinosas, de exportações subsidiadas, violentas. O Ministro Delfim Netto diz que é honra nacional pagar, porque o Ministro é muito simpático aos banqueiros com os quais
assume compromissos quando contrai dívidas dessa natureza. Já disse uma
vez que há uma semelhança muito grande entre uma firma comercial e um
país moderno, ainda que um país com essas defasagens-a que V. Ex' se refere.
Um comerciante hoje, qualquer que seja, que esteja erii"liOa situação-econômic?. f:" <:ituação financeira difícif pode recorrer à concordat::t. e o íuiz a dará.

-que
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A concordata não é uma ofenSa, mas um remédio jurídico assegurado ao comerciante honesto gue, por _razão reley~~te,, não. __pQ:.de pagar uma obrigação
líquida e certa no dia. Uma Nação é a--mesma coisa: ela se exercita, financeiramente, ela comercia, ela faz convênios internacionais, faz joint-ventureS,
toma empréstirilõs; quer dizer,-ela-pode perfeitamente, sem üin compromisso
maior, fãier um reescalonamento. Agora, o que não podemos é continuar a
pagar essa dívi_da dessa _forma; isto é um verdadeiro desastre, é uma verdadeira ofensa a todos os princípios coffie-rlzinhOs de ecoitomia.

o-SR. AGENOR MARIA- Senador Leite Chaves, entreosJIO Prefeitos que solicitam empréstimos, temos aqui Santa Catarina, Espírito Santo,
Ri_g de_.i:ªn_eiro, Qoiffi_S,-ernprêstimõs.em d91Úes, 56 o Río de Janeiro pleiteia
urii emprêstimo de 162 milhões -de-dólares. Acho que esses empréstimos estão
sendo pedidos te"ridO -effi-V"i:st3. 6 "esvaZfamento desses mUnicípios. O empréstimo não vai render nada, o empréstimo é para atender determinadas obras de
necessidades prioritárias desses municípios-. O que poderia render seria a arreCaaaç-ão, IT13s a ar-recadação está ficandO Com o Governo Central. Então, ou
muda esse modelo, ou vão aumentando os empréstimos em dólares e em cruzeiros, em uma tal ordem, que aS Prefeituras não vão p-oder aicar com aresponsabilidade do pagamento dessas dívidas. O que eu acho conveniente é o
Governo, de uma vez por todas, mudar o modelo econômko e o modelo tributário. Se não mudar esses modelos, não vai adiantar nada; não adianta irmos de encontro aos efeitos, teriios de ir de encOntro às causas.
O que cria espécie é_que no Brasil, na minha área, no m:eu Nordeste, o
pobre não pode mais casar, não pode mais ter uma família, os valores éticos e
morais da nossa soCit!dade estão sendO- diSiribuídqs: a família, o trabalho, a
própria religião estão-desaparecendo. O Governo precisa preservar esses valores e a preservação desses valores só é possfvel através de modelos que
equacionem a vida da Nação. Mas, meu Deus, como podemos equacionar a
vida de uma Nação, se os modelos atentam contra a própria Segurança Nacional? Se o modelo econômico é o de dar a quem tem dinheiro o direito a lucr_os a_stron_ôJ_Tii~os e a g_uerTisó~teriJ- o__~r;:tbªlh_o,_ ~ Q_lol~IIJ-SÓ tem a estrutura de
uma economia em desenvolv_im~nto, apenas o direito de, trabalhando, perder
o que tem?
Não tem sido outra a minha preocupação. Gostaria de aproveitar a
op_q_~tu_nida_cie d~j~rmo~ ~.gt~nas__Q~ P_r~(eitqS_~ro_:ar_asma~ e por isso vim à tri"buna, f<iz_er uma análise dessa realidade, por"que a pressão dos Srs. prefeitos
deveria ser em cim-a do Presidente da Repúblia, em cima do Goveino, para
que mude um modelo que atenta contra todos nós.

Um outro aspecto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, do meu pronuncw.mento, é a resrcito do problema do lucro da PETROBRÁS. Vamos voltar
aos lucros da PETROBRÁS. A PETROBRÁS ganha este ano, em três meses,
o equivalente a 216% .a mais do que no ano passado. O óleo diesel, por incrível que pareça, subiu este ano mais do que a gasolina. O óleo diesel é um combustível de progresso, de trabalho, a gasolina é muito mais um combustível de
Jazer. Seu gasolina é um combustível do lazer e o óleo diesel é o combustível
do trabalho, da produ<;Uo, por que. me"u Deus, sobe mais o diesel do que a gasolina? A gasolina, deritro desSã-fiTiiigefri,--é tirO- sUjjéifluo; o combustível importante é o diesel. porque todos os caminhões de transporte são mov-idos a
diesel. Os carros de passeio. os Dodge Dart, são movidos a gasolina. Pois
bem. os Dodge Dart, movidos a gasolina, tiveram uma alta de gasolina mais
barutu c o diesel, por incrível que pareça, subiu mais. E subiu maís para que a
PETROBRÃS ganhasse mais este ano do que no ano passado? Subiu mais
para que a PETROBRAS em vez de ganhar cento e tantos por cento, ganhasse 263%'! t_ um problema que precisa ser analisado, e não há Senador algum
do Governo em plenário, pam que me diga que estou enganado, que a página
econômica do Jornal do Brasil, de hoje, está mentindo, porque está aqui.
Sr. Presidente, vou concluir, porque de uma coisa tenho certeza: com
este discurso, eu cumpri com a minha obrigação. Deus disse- está na Bíblia:
"Faça por ti, que Eu te ajudarei." Estou fazendo por mim. Trago a denúrrcia,
com fatos, provando o quanto o modelo_ económico e tribütárío é errado e o
quanto ele depõe contra a própria segurança do País.
Se o Governo não está aqui para debater comigo, se o Governo não está
aqui para dialogar comigo, a culpa cabe a ele. A mim, como representante do
povo. estou cumprindo com a minha obrigação, que é trazer, na tarde de hoje, mais Lima vez, as minhas preOcupações, que ténho certeza são as preocupações de milhões de brasil~iros, que trabalham e não têm o direito de ter
nem esperança. E quando a espernnça acaba nos corações de quem trabalha,
sinceramente posso ufirmm: rião sei para onde estamos indo.
Sr. Presidcnie~ torno a repetir palavras de meu pai, que dizia: "Quem semeia ventos, colhe tempestades." Estamos plantando ventos. Quero saber.
Sr, Presidente, o que vanws colher. Muito obrigado. (Afuiw bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan
Serutdor leite Chaves.

Roc~a)~ _:_

Concedo a palavra ao no h·.
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O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO .QUE.
ENTREGUE À REVISÁ O DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Alberto Silva, por cessão do Senador Itamar Franco.
O SR. ALBERTO SILVA (Pronuncia o seguirite _discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quero, fazer aqui um apelo ao Ministro da Educação para um fato que
está ocorrendo no meu Estado e de que tive conhecimento hoje à tarde. É
com relação àqueles célebres bandejões das Universidades e que mereceram
tanta informação da imprensa do Pats.
No Piauí, a informação que teriho, agora à tarde, é de que existem 8 estudantes cm greve de fome. Há 4 dias que não comem, e a informação é a seguinte: é que o bandejão, na Universidade do Piauí, custava 8 cruzeiros e passou para 130. Caso idêntico ocorreu na Universidade do Ceará e do Mai-anhão, mas Já o Reitor, ou o Governador, ou quem quer que seja, solicitou e
conseguiu uma redução de 130 cruzeiros para 30 cruzeiráS, na Universidade
do Ceará, e de 130 cruzeiros pura 20 cruzeiros, i1ã. Universidade do Maranhão.
Então, o que eu desejava aqui é fazer um apelo ao Ministro da Educação, no sentido de mandar verificar. Sendo o Piauí, dos três, o Estado de
menor poder aquisitivo dl! ·:ua população, que os estudantes tenham um tratamento, pelo menos, simuur ao que foi dado ao Ceará e ao Maranhão.
Era a infoni1açã0 que eU desejava prestar c o apelo que faço ao Ministro
Rubem Ludwig a respeito da UniverSidade do Piauí. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.

O SR.NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Aplaudimos a iniciativa do Instituto Brasileiro do Café, qtiando se propõe a anunciar os nomes das indústrias que adulteraram o Café vendido ao
consumidor, informando ainda na mesma notícia hoje divulgada, que "há casos de mistura de cereais, palha de café e resíduos de lavoura, alguns contaminados por fungicídas e outros venenos.
Em 1979, dirigimo-nos ao Instituto Exequiel Dias, em Belo Horizonte,
solicitando informações sobre o café vendido em Brasília, jâ que numerosas
pessoas afirmavam que o pó de café aqui coinefcializadO continha impurezas
que precisavam ser denunciadas.
Como resposta, foi-nOs informado--que-aquele instituto fornecia ao IBC
as informações sobre as análises realizadas e somente o Insti_tuto Brasileiro do
Café teria condições de atender nõsso pedido. Pouco tempo depois, recebemos a informação de que o café comercializado no DistritO Federal não continha qualquer mistura.
Agora, com a nota oficial do IBC, que acaba de ser publicada, verifica-se
que realmente existe, na comercialização_ do café moido, mistura de produtos,
inclusive venenosos, e que são hoje vendidos ao preço de 460 cruzeiros o quilo? jã se anunciando sua elevação para 600 cruzeiros o- quilo.
Esperamos que o IBC não se limite na distribuição dessa nota e realmente divulgue o nome dos desonestos, aplicando-lhes sansões? que não podem
ser outras senão o cancelamento da autorização de funcionamento da tOrrefação e a respectiva cota de café.
As providências hoje tomadas, nós as desejávamos em 1979 e, mesmo
tardiamente, cumpre--nos fel_icitar o IBC pelas medidas, que devem ser constantes e abranger todo o Território Nacional.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (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:
O Estado de Minas, em sua edição de domingo, de 28 de março passado,
publicou um editorial intitulado "Força da Verdade'', cuja transcrição· solicito a V. Ex•, Sr. Presidente, por se tratar, ao mesmo tempo, de um ato dejusti~,;;J. e de merecida homenagem a uma das figuras exponenciais de Minas Gerais, pela sua tradição de excepcional prestígio político, cm todo o Estado, e
reconhecida capacidude empreendedora.
Refiro-me ao eminente ex-Governador Rondon Pacheco cuja atua_ç_ãp,_
no plano nacionul, é sobejamente conhecida, corno ex-Deputado Federal e;<:~
Presidente de Partido c ex-Chefe do Gabinete Civil do Presidente Costa e_ SilM

va.
O autorizado editorial do Estado de Mirras destacou, sobretuçlo, umad_a~
características de Rondon Pacheco- isto é, o semeador de grandes empreen-
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_ dimentos que germinaram e somente agora, decorridos alguns anos, estão
produzindo resultados por ele colimados, quando o Governador de Minas
Geruis.
Era esta, Sr. Presidente, a breve comunicação que desejava fazer à margem do mencionado Edítorial.
Eru o que tinha a dizer, Sr .. ?residente. {Muito bem!)

DOCUML'VTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:

Estado de Minas -

edição de domingo: 28-3-82
FORÇA DA VERDADE

Nunca será dernais lembrar, até m~mo pela própria força da verdade,
que, s-Obretudo nu ud_Íllinistraçào pública, as realizações maiores devem permanecer, ao longo do tempo, vinculadas -por mérito- ilquele que não se
pouparam em esforços e sacrifícios para efetivá-las. E essa lembrança se impõe, quando nada, por elementar dever de reconhecimento e fidelidade à história.
Completi.lm dez anos de atividades, agora, vários orgãos criados à época
do governo Rondon Pachc:co, período considerado como um marco no processo de implantação do desenvolvimento mineiro. Um deles é o CETEC, implantado quundo o Estado ainda _engalinhava no campo da pesquisa tecnológica c que representou a semente. da Secret4ria _de_ Ciência e Tecnologia.
Neste, como em outros empreendimentos, o então governador pôs todo
o seu empenho pessoal, buscando recursos onde quer que fossem possíveis,
principalmente no FINEP e junto à Caixa Econômíca Estadual, que cedeu o
terreno onde hoje se localiza o Centro Tecnológico de Minas Gerais. Eram
tempos difíceis nesse setor, que possuía apenas o velho Centro de Tecnologia,
j[l então sem. condiçÕes d6 ãi!!nder às exigêriciªs de um Estado q_ue se mod~_r
nizava e partia para uma agressiva política de industrialização.
:NO mesmo período governamental, imp(a-ntou-se a Secretaria da Indústria. Comércio c Turismo, fundamental à execução do programa que o Sr.
Rondon Pacheco se propunha realizar, _com o objetivo de retirar Minas de
uma fase em que a ofensivu industdali'!ante ainda não havia conseguido superar o estágio das planificações, em sua maior parte.
O Instituto do.Putrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais tem origem, igualmente, na mesma administração, sem se falar nas muitas indústrias
que se espalharam pelos quatro cantos do Estado, abrindo novos mercados
de trabalho e gerando fontes de recursos.
Hoje, çiecorridos dez unos, 9 _trabalh9 então realizado se projeta na dimensão dos tempos novos em que vivemos, a testemunhar, no próprio dinamismo de sua ação presente, a visão que inspirou O passado. Um passado
que, apesar de bem próximo, precisa ser devidamente destacado, a fim de que
Minas não perca a memória, ignorando a"Torça permanente da verdade.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Bernardino Viana.

O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Estiveram, nesta Capital, tendo à frente_o.Ilustre Presidente da Associação dos Prefeitos do Piauí, Sr. Francisco Sampaio, 24 dos 114 ali existentes.
Nesta Capital, mantiveram conta to coin o-s= Ministérios da área econômica, objetivando angariar recursos financeiros,"tiã.ra realizarem obras erri seus
municípios e tratando de outros assuntos de interesse público.
A presença· deles é um marco indelével da att,mçãoda entidade congregadera da classe, ao mesmo tempo em que leva a nossa imaginação às suas plagas e a um-a triste análise das dificuldades que atravessam, após o 39 ano de
seca.
Realmente, é digno de pena o empobrecimento do meio rural, tanto no
qu·e tunge ã agricultura, quanto ao que se refere à pecuária.
Nu agri~ulturu, as se~entes que_ foram _lançadas rio clião não germinaram, e o- pobre a"gricultor, em vez de colher os fruios dã teriã, como esperava,
perdeu, em muitos casos, até a própria espefança.
As aguadas naturais estão secando em várias regiões do Estado, principalmente nas áreas limítrofes com os Estados do Ceará, Pernambuco e Bahia.
Há populações apavoradas com a fa_lta dágua. Nesta situação estão as cidades de Pedro II, Paulistana, Caracol, São Raimundo Nonato, Curimatã e
tantas outws.
Não são i.! penas os. rcbãnhos que correm os riscos de serem abatidos peb
M~dc.._ 0 pr(>prio ente huJ!iano também.
Diante desse quadro, aqui estão alguns dos nossos Prefeitos que vieram
em busca de recursos junto ao Governo Federal, contando com- o apoio da
h:tn~.:ada federa-l de-SeU- E.S:.t"Udo.
~
·
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Nosso apoio não faltou c estamos dispostos a ajudá-los no que estiver a
nosso akance.
Esperamos. apcna5. que as autoridades se sensibilizem com os pleitos
apresentados.
É o nosso apelo. a nossa esperança.
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. rMur'to bem!)

PARECERES. sob n•s 811_ a 814, de1981, das Comissões:
e j_!Jrídicída'de;
- de Legislaçãn Social, favorável;
- tfe Saúde, favorável~ e
-de Finanças, favorâ~el, com votÔ ~~nddo dos Senad.ofes Bernardino
Vic.ma e José Fragelli.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) Senador Henrique SantiHo.

3
Votação, em primeirO túrho, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de
1980. de autoria do Senador Cunha Uma, que modifica dispositivo da ConsolidaçãÓ das Leis do Trabalhõ,' pãra o
(fê détefininú qüe à pagamento
por hOTriS ex.tras li<lbittiiüdiinbén1 fntegre a -rerri_urieração, tendo
PARECEREs; sob n's !.063 a 1.065. de 1981, das Comissões:
-_;-de Constituição e JUstiça. pela constitucionalidade e juridicidade;
- ~-d~ Legislação Social, favorável; e
- de Finanças. fuvO!:ávei.

Concedo a palavra ao nobre

O SR. HENRIQliE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O D_ecreto-lei n~t 1.910, de 29 de dezembro de 1981, em vigor desde_J9 de
janeiro do corrente ano e ainda em tramitação no Con'gr6sso Nacional, além
de majorar as alíquotas das contribuições dos segurados e das emPresas à
Previdência Social, estabelece também, e_ de forma extremamente injusta,
contribuiÇões dos aposentados em geral c dos pensionistas p-ara cils[eio da assistência médica, em proporções que variam de 3% a 5% para os primeiros e
de 3% para os últimos.
Em primeiro lugar, é preciso ressaltai que-aposentados e pensionistasjã
contribuíram, em geral, durante 30 ou 35 anos-, com elevada parcela de seu
trabalho, para a constituição do Fundo de Assistência e Previdência Sociãl,
adm-inisüado pelo lAPAS, responsável também pelo custeio da péssima assistência médica oferecida pelo INAM PS, hão sendo justo que se lhes tributem
onerosamente quando gozam de seu merecido descanso, pago de forma dis~
crirninatória pelo INPS. O custeio de sua miserável assistência médica jã foi
regiamente pago durante seus longos anos de trabalho.
A forma como se fazem os cálculos para os proventos de aposentados é
altamente lesiva a seus interesses, na medida em que se considera a média de
saláriOs dos últimos 36 meses, sobretudo na atlialconjuntur~~ com ÍildiCÇs inflacionários (ou o INPC) elevadíssimos. A massa_ trabalhadora brasileira, jâ
miseravelmente remunerada, vê seu péssim-O pãdrão de vida reduzir-se ainda
mais após a aposentadoria. Mais grave ainda é a sitUação das· pensionistas,
obrigadas a sobreviver com 50% dos benefícios do -~SPQ~O.
Já se viu que o Decreto-lei n<? 1.910 passou a vigir em-19 de janeiro do ano
em curso. No entanto, o Ministério da Previdência e Assistência Social, mesmo contando com seu sofisticado o oneroso sistema de ComputaçãO---:-_ p_~_
TAPR EV -ainda não deu início ao desconto de aposentados e pensionistas,
anunciando que o fará no próximo mês de maio,Tri.cluindo-se de uma só vez
todos os meses cm atraso. lsso significará desconto de 15 a 25% sobre os miseráveis proventos de milhões de pessoas em idade avançada, Há de ser um
~•prêm-io" pelo Ano Internacional das Pessoas Idosas?
Faço um apelo no sentido de que o MPAS não realize o referido desconto, aguardando a apreciação do Decreto-lei n9 1.910 pelo Congresso Nacional. E se, no futuro, tlver de realizá-lo, que o faça de forma parcelada durante
os próximos 12 meses. Que seja pelo menos esse o prêmio aos que já deram
uma vida inteira de trabalho e sacrifício ao seu País~ _enquanto não se consiga
um pouco menos de injustiça social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
O SR. PRESillENTE (Jorge Kalume)- Não há mais oradores inseri·
tos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
pam a se..o;;sào ordinária de amanhã_ a seguinte
ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara ri'i' 114, de 1981
-Complementar (n<1 168(80- Complementar, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rcpúbtica, alterando o Decreto-lei n9 406, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito tributário, e
dá _o_utras providências, _tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.354a 1.356, de 1981. das Co·
missões:
-de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
- de Finança.<>.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 47/82, do Senador José
Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.)
2

Votação, cm prinieiro tUrno, do Projeto de Lei do Senado_n_'i' 13, de 1979,
de autoria .do Senador Mauro Bcnevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica, tendo

--~~-dr Cong_iiui@_o~e__J_y.~({_f_q_,_g_~_l~ fú_!l_Hit_~l_Q_'!~i_Qade

·rrrrt

4
-Vótaçio, em ptim:eíro-turno, dO -PrOjetO de L.e-i-dõ Senado n9 164, de
1981, de autüri_u do Senador luiz_Vla_na. _que declara o Marechal-dQ-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, [endo
PARECERES •. sob n's 8!5 e-St6;-cte"l981, das Comissões:
-de Constituicão 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.

_Yotaç~o. ~m

p-tírnçir()__ tu_r_r_w:;:cto

_Proj~g__ d~__Leido )ienado

n9 3_52, de

1978, de_ autoria do Senador Accioly Filho, que q_LSpõe sobre a ação de_ ali-

mentos, tendo
PARECER, sob n' 1.!45, de 1981, da Comissão
- cff.. Çon~_P!u[ç{ío_e__ .[l.}s_t_~Ç_E._ pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável.
6
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 !O de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13' salário 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 juridícidade;
-de Legislação Social, favorável; e
--de Finanças, favoráveL
7

-Votação, em primeíi'o turno, do Projeto de Lei do Senado _n<? 362, de
1979, de a.utoria do Senado..r Hym_ber.t.o Lucena, g_ue alte_~:a dispositivo da Lei
n' 6.718, de 12~ de novembro de 1979, tend_o
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de !981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça:
- - de- Legislação Social;
- de Sert·iço Público_ Ch•iC e
- de Finanças.

8
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
coiltábil e dá outras providências, tendo
PARECERES. sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
__:-de- Constituição e Jusrjça, pela constitucionalidade e juridícídade;
..;._-de Lrf:i.~!iii;âo _SociGC"-favor;.ível;
-·
- de Sert•iço Público Civil, contrário; e
-_de Economia, favorável, com as Emençlas_ de n9s 1 e 2-CE, que _apresenta.
(Dependendo da votação. do Requerimento n<? 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamentO-da âiscussão para reexame da Comissão de
Serviço Público CiviL)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 minutos.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA NA SESSÃO DE 22-4-82 E QUE, ENTRI;GUiÀ REVI-SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVANDRO CARREIRA (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Compareci, britem, ao lançamento da candidatura ao governo do Estado
de São Paulo do companheiro Luís Inácio da Silva, o Lula, no Bairro de Santo Amaro, no Largo 13 de Maio, e fiquei surpreendido, verdadeiramente estupefacto, diante da multidão que acorreu àquele encontro do Partido dos
Trabalhadores.
Já vinha eu fazendo um diagnóstiCo -muito sêrio dessa transforma_ç_ão por
que passa a consciênciã- li.áCional, em busca de um desaguadouro autêntico,
consistente, para todos os anseios políticos que nos angustiam. E faZia prognósticOs v-erdadeiramente otimistas, mas com o quadro que se me deparou na
noite de ontem, levou-me à conclusão absoluta de que a coisa é muito mais
profunda e muito mais séria, Sr. Presidente. Vinte mil trabalhadores, estudantes, assalariados, pelos seus próprios meios, a pé, usando ônibus, se deslocaram num fim de tarde de dia feriado, numa tarde onde um grande encontro
futebolístko ocorria: rio Rio Grande do Sul e todos os aficionados do esportemãe brasileiro, estavam grudados ao vídeo; o Partido dos Trabalhadores leva
a uma concentração 20 rriil pessoas, que eu, com a experiência que tenho,
constatei: no mínimo ZO rriil pessoas se aglomeraram no local, no entanto os
jornais tentam minimizar, mas a contradição ê tão grande, o desinforme é tãci
grande, que uns falam em cinco mil, outros falam em doze, outros em quinze,
comprovando o interess·e absoluto em distorcer a realidade dos fatos.
Sr. Presidente, mais uma vez constata-se que a Nação aguarda um conduto ideológico, ou aguardava, quando agora ele já existe, que é o Partido
dos Trabalhadores e nós iremos surpreender. Parece-me até que se a burguesia nacional fosse inteligente deveria apoiar esse projeto; o projeto do Partido
dos Trabalhadores, que é exatamente uma organiZação de baixo para cima
para criarmos um socialismo nosso, não macaqueando um outro qualquer,
mas elaborado no grande almofariz das lutas políticas nacionais;·Esta a proposta do Partido dos Trabalhadores, - um socialismo brasileiro.
E nos surpreendeu também a presença do Sr. Júlio Mesquita, dirigente
maior do O Estado de S. Paulo, o que muito nos honrou, mais uma prova de
que essa burguesia nacional já está se preocupando e se aperCebendo da mensagem nossa, a mensagem do Partido dos Trabalhadores, que é uma mensagem nacional, é uma men~agern do trabalhador brasileko_n_U_IJ! anseio, numa
angústia de se encontrar para acabar, de urna vez por todas, com esse cãos administrativo, eco-nôiriTCO e-- Político que domina o nosso País.
Sr. Presidente, eu me congratulo com o Partido, que, hoje, me agasalha,
me agasalha e onde me encontrei. Congratulo-me com ele e com o lançamento da can-didatura desse Líder inconteste, trabalhador autêntiCO~ que é Luís
Inácio da Silva, o Lula.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (_Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES
NA SESSÃO DE 26-4-82 E QUE, ENTREGUE À REVISlO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. LEITE CHAVES (Como Líder do PMDB. Pronuncia o seguinte
discurso.) __:. Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Eu gostaria de focalizar na tarde de hoje essa delicada questão das Mal·
vinas, das Ilhas Falklands, objeto de grande preocupação nacional, do noticiário internacionãl e que, por sinal, no nosso boletim da Secretaria de Divul_
gação, ocupa hoje toda a ordem do. dia.
Que importância, Sr. Presidente, pocl.e'ter essa guerra para o País? Atéque ponto os brasileiros estão a ela indiferentes? Sendo a Argentina vizinha
nossa, até que ponto perrnite·m os tralados -que a noSsa s-olidariedade se exercite nos organismos internacionais?
Sr. Presidente, este assunto já foT versado aqui na Casa, ao c_roe eu-soube,
mas ele não foi visto sob um ângulo dos mais fundamentais, que é em que eu
pretendo tratar, ou seja, o conflito entre a Inglaterra e a Argentina à luz da
Constituição. A OEA haveria de reunir-se hoje, e lã está o nusso Chanceler
Saraiva Guerreiro,- que tratará do assunto à luz dos tr!ltado~. Mas, e à luz da
'Constituição, qual seria o nosso comportamento.?
A Constituição outorga ao Congresso Nacional competência exclusiva
para autoriz<lr o Presidente da República a "declarar guerra e fazer a paz".
Logo, quando todos os jornais, todas as em isso tas de rádio e televisão ·e o
próprio povo não têin outro assuntO a cuidar a não sei- desse~ como pode o
Congresso, diariamente, deixar de o considerar? Sobretudo porque o conflito
continua em franco processo de evolução, a ponto de, nO noticiário de hoje,
dizer, taxativamente, o chanceler argentino que a situação é tecnicamente de
=
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guerra e que, a essa altura dificilmente seria pcissíVel' umà soluçãO através dos
meios diplomátiCos íriternadoitak
.-~
·

O Sr. Luiz Cavalcante O SR. LEITE CHAVES -

Permite- V. Ex' u-m aparte?
Com muito prazer.

O Sr. Luiz Cavalcante -

V. Ex' começou o seu discurso perguntando,
em outras palavras, mas o sentido é esse até que ponto o povo brasileiro está
participan-do desta ou daquela opinião. Não foi isso?
O SR. LEITE CHAVES ·- Exato. Estâ indiferente, ou atento?

O Sr. Luiz _Cavalcante- ~a respeito da sua pergunta lançada a nós, do
plenário, que eu lembro que O Estado de São Paulo de ontem publica uma en~
quête feita lá em São Paulo, pela qual, se não me engano, 85% das pessoas
consultadas manifestaram o deSeJo de que o -Bra-sil fique fora desse conflito,
indiferente a ele. Ele é o depoimento que eu queria dar. Muito obrigado a V.
Ex•
O SR. LEITB CHAVES- Muito obrigado a V. Ex• Mas, Sr. Presidente. a Constituição, no ·seu _art. 7'~, diz O ·seguinte:
"Os conflitos internacionais deverão ser r~solvidos por negociações diretas, arbitragem e ollti-os meios pacíficos, com a cooperação dos organismos internacionais de que o Brasil participe.
Parágrafo único. É vedada a guerra de conquista.

E o que é guerra de conquista? Ouefi'a de conquista é aquela travada entre uma Õu mais nações em que o objetivo é tomada de territóriO de outra __
Nação, ou de parte do_ territóriO que esteja sOb a soberania de outra Nação.
Então, Sr. Presidente o Brasil pode guerrear por todos os motivos, mas
jamais poderá entrar numa guerra com a finalidade de obter terras de outrem,
a quàlquer pretexto. -A vedaçãO é rrla-ilífesta.
Se nós não- podemos entrar em guerra com a finalidade de ocupação de
territóriO de outras nações, nós também _não podemos nos associar a quem
quer que seja, quando o propósito é es_te_de obter possessões territoriais. Resta examinar, à luz da soberania, qual a posição das nações em conflito em relação_ às_ilbas do extremo sul, Quandq_h_á guerr~ de conquista? Quando alguém pretenda obter pela força território perte'ncente à soberania de o.utJ:::o
país, e Quando essa soberania seja incOftc:uSa -e-tnduvidosa, e tenha seus atributos caracteristicos de ser imprescritível e inalienável mas também quando
haja dúvida acerca dessa sOberania. Urna simples dúvida já estabelece que a
potência_que tem o início da ação, esteja em situ<ição agressora. Então, restaria ao Senado, historicamente, examinrif, mesmo perfunctoriamente, essa posição. Qual é a posição da Argentina e da Inglaterra em relação às ilhas
Falkland? Corno é que nós, aqui no senado, poderíamos aferír da existência
d:1 soberania da ~Inglaterra ou da Arge~tina sobre elas? Quem é a nação soberana sobr.e_aquela parte territorial que-se disputa no extremo do AtlântiCO
Sul?
Sr. Presidente, eu estive fazendo um exame, hoje, em diversos repoSitórios para essa minha aprectaçãO de hoje. Busquei informes em diversos_livros q1,1e: tratam exp.~stivarnente do assunto, sobretudo no Center Office of/nformation de Londres, e_ na Enciclopédia Britânica, mas a edição de 61, que é
isenta de qualquer prevenção acerca da posição dos dois países nesses últimos
anos. Então, fiz urna ligeira sinopse para conhecimento do Senado. ~verdade
que alguns jorn~is jã trãtararn dessa matéria sinopticarriente, mas de maneira
nem sempre -cotnpleta e correta. -Para evitar equivocas Cronológicos não me
satisfiz apenas com uma fonte, e fui a diversas delas, e constatando o seguinte:
Que as Ilhas Falkland foram vistas pela primeira vez em 1592, por John
Davis, um capitão inglês que comandava um navio chamado Desire.
O primeiro desembarque Se deu em 1960 feitO pelo capitão John Strong
que âeu o nome de Falkland por causa do Visconde de Falkland, cujo nome
de batisino era Lucio Karey, Tesoureiro da Marinha Britância. Foi em· sua
homenagem que se deu esse nome ao aglomerado ilhéu.
De 1960 rité 1764. estiveram os írigleses, sem contêstação alguma, ali nas
ilhas, porque aquilo é um arquipélago.
Em 1764, uma colónia fra_oCesa- fof e5tá5elc!cida ii a parte este -da ilha. Os
ingleses ocupavam urna parte, mas os franceses sub-reptlcianlente apartaram-do Outro lado, e- fiZeram li1Sta1ações. Puseram o nõme de "Iles Malouines"
que o espanhóis traduziram para llhas Malvinas, corniptela do francês. A palavra Ma\vinas não vem do ESpanhol, vem do franceS, posta por esses franceses qliC ali aPertaram em 1764. Os franceses cederam- süa- posse aos espanhóis
por 24 mil libras, em 1766. AlguriS jornais dão esse dado corretamente.
Os espanhóis rebatizaram com o nome de Puerto de Soledad à colonia
francesa denominada Port Louis. Em 1765, um capitão inglês chamado John
Byron -fez uma pesquisã -total nas ilhas de Falkland, na parte oeste dando o
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nome de Port Egmont ao local onde estão hoje as Ilhas Soundeis na parte
oeste:-norte.
Em 1770, batalha entre ingleses e espanhóis, tentando estes a expulsão
daqueles.
Em 1771, os espanhóis devolveram para a Inglaterra o Port Egmont.
Em 1774, os ingleses se retiraram do Port Egmont por economia, as despesas eram muito pesadas para sua manutenção ali, deixando uma placa dizendo que as ilhas eram de propriedade do Rei Jorge III, da Inglaterra.
Em 1811, os espanhóis retiraram as ·suas instalaçõeS do outro lado, daquela parte adquirida dos franceses por 24 mil liras, também por medida de
economia.
Em 1820, O Governo de Buenos Aires, que se tinha declarado independente da Espanha, desde 18l6, mandou um navio para as ilhas, reivindicando
soberania sobre elas, mas sem introduzir qualquer instalação.
Em 1826, o Governo argentino voltou à ilha e fundou _o Porto de La Soledad, sob protesto inglês.
Em 1831, um navio americano, chamado Lexssiton, destruiu o Porto de
La Soledad, em represália pelo aprisionamento de três navios americanos pelos argentinos. Motivo: pesca de focas. Os argentinos díziarit_- ter a exclusivídade da pesca naquela região. E esse navio, nã·o satisfeitO corri~ isso, destruiu o
porto. O comandante destruiu o porto e declarou livre essa parte da ilha de
interferêncía -de qualquer governo ou administração_._
Em 1883, os iilg(eses mandaram um navio de guerra e restabeleceram o
domínio exclusivo sobre as ilhas.
Em 1914, batalha com os alemães, destruindo os ingleses 4 navios ·ate-mães, e colocando um quinto em fuga. Aliás, tenho aqui o croquis da Bata~
lha. Os ingleses tinham esses navios:
O .. Invencible", que deu nome ao atual ''lnvencible" ora em operação
na região, ''lnflexible", "Glasgow", "Cornwall", "Kent", "Carnarvon".
Os alemães tinham os segUintes navios:
...Scharnhorst", ..Gneisenau", .. Leipzig", .. Nürnberg'', .. Dresden''.
O "lnvencible" recebeu 22 tiros, perdeu uma vida e respondeu com 573
tiros de canhão de 12 polegadas de boca. O "Infle:dble" recebeu 3 tiros, teve
um morto e respondeu com 661 tiros. O "Glasgow" recebeu 2 tiros, perdeu
uma pessoa, teve 4 feridos e disparou 316 tiros de canhão de 6 polegadas. O
.. Cornwall" foi alvejado por 18 tiros, não teve morto nem ferido e respondeu
com 1.000 tiros de canhão. O "Kent" foí alvejado 36 vezes, pel-deu 4 mari~
nheiros, 12 feiidos e respondeu com 646 tiros de _canhão de 6 polegadas. Do
''Carnarvoi'l" não há registro nem de tiro recebido, nem de tiro dado.
Enquanto iss_O, o navio alemão Scharnhorst foi afundado; o Gneisenau
também foi afundado pela Marinha inglesa, sendo salvos 187 marinheiros; o
Leipzig foi afundado, sendo salvos 18 marinheiros; o Nürnberg foi afundado,
sendo salvos 7 marinheiros. O Dresden escapou.
Em 1914, ali se deflagrou uma das maiores batalhas, uma das mais violentas- a Batalha das Falklands. Como se vê a Marinha inglesa estava com
um contingente muito gran.de frente à Esquadra alemã, e, nessã êpoca, a Argentina não -invocou nem contestou soberania.
Sr. Presidente, deparamo-nos agora com esta situação.
O Brasil, porque pertence à OEA e tem compromissos, estâ presente, hoje, em Washington-. De acordo com o Tratado Interamericano d_e Assistência
Recíproca do Rio de Janeiro -.TIAR, qualquer país latino~americanO-que
sofra uma agressão de potência externa recebe a solidariedade daS oUtras
nações, inicialmente como intermediação e, depois, para a guerra mesmo.
Neste caso da Argentina, realmente é uma agressão- dessas que possam
levar à guerra ou da qual tenha o Brasil que participar efetivamente? Se fosse
um ataque diretá ao territ6rio -argentino, à própria Argentina, aó mainland
argentino, quer dizer, à terra firme'! Inquestionavelmente, estaríamos nesta
contingência, em razão do TIAR. Mas esse at~que_ às ilhas, dessa forma_, é
realmente um ataque ao território argentino? A soberania argentina está ali
definida?
O Jornal do Brasil de ontem traz dois artigos excelentes sobre esta situação: um, assinado por Rosental Calmon Alves- "CriSes das FalklandsMalvinas- Quando a Diplomacia é Posta a Pique" - é mais de carãter Informativo: outro, de José Honório Rodrigues - .. S-oberania e Colonialismo." Ambos procuram destacar este aspecto: a responsabilidade do regime
militar argentino. O seu desejo de !>usca ao apoio popular. Aqui diz- estou
só citando as fontes - o Jornal do Brasil:
Do lado argentino, fontes responsáveis asseguram que sequer
houve um planejamento diplomático antes da as;ão armada, que teria sido decidida no ãmbído exclusivamente militar ou seja, sem a
aprovação da Chancelaria. O mesmo se pode afirmar sobre a vulnerãvel área econômía, na qual também não se verificam preparativos
especiais: o Ministro de Economia, Roberto Alemann, foi surpreen-
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dido cQm as notícias da invasão logo ao voltar ao país após 10 dias
no exterior~ _ten-tando renegociar a vol~_mo~a dívida externa (34 bil_hõcs ~e dólares).
No -mesmo jornal temos esta inforinação:

-=-

Uma ação militar com-o esta não se pode fazer de um dia
para o outro, necessita muito tempo de preparação - argumenta
um alto funcionário argentino, cjue, entretanto, se nega a explicar de
quanto tempo de preparativos as Forças Armadas precisaram.
Sr. Presidente, temos uma série de informaç_ões neste sentido, dando _a
entender que a determinação foi mais de mantença de poder, a busca deres·pald-0 popular, através da unificação do povo argentino.
O outro articulista, historiador nacional, termina o seu trabalho, muito
interessante, inclusive acerca da validade ou da interpretação do Tratado de
Tordes~ll!aS, que o Brasil não respeitou, como a Inglaterra também não, conclui seu trabalho dizendo:
"Não há nenhuma declaração argentina neste sentido.
Deixem di-ser inTiítares estes goverOos da América Latina C
civilizem-se, ·e só aí merecerão áédito ná cõ"muiiidade das nações."
Peço, Sr. Presidente, a transcrição_ d_estes documentos, porque tém refe~
rências históricas valiosas, para uma análise mais aprofundada, se este
problema continuac
Minha preocupação, Sr. Presidente, é exclusivamente à luz da Constituição. A Constituiç-ão, a esta altura, é muito mais irriportante do que qualquer tratado. A Constituição dá orientação para o Brasil. Então, não podemos _to~ar qualquer p~siçào sem defiilii" claramente a questão de soberania.
O Súiri.do Federal tem qUe formar um--consenso: há ou-não há soberania?
Há dúvida sobre essa soberania? É soberania lata no seu sentiQq? ~ limitada?
E guerra de conquista?
--- Sr. Pi"i!sTdente, o povo -b-iaSileiro esiã sendO. maiS Sábio ou sabe orientar~
se mais pela lógica -do que pelo sentimentalismo. Claro que houve manifestaÇões ]soladas, illas o Br3sil, Pelo seXto sentido, r-econhece que este caso merece mais reflexãO, lógica profunda do que qualquer sentimentalismo, sobretudo agora, quando o processo parece acentuar-se.

O Sr. Teotónio Vilela- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. LEITE CHAVES -

Pois não, Senador Teotônio Vilela.

O Sr. Teotónio Vilela - Nobre Senador Leite Chaves, evidentemente
esta é matéria altamente delicada. Pr_ovavelrnente o Senado da República é o
fórum mais competente, dentro do País, para fazer qualquer tipo de apre-ciação ou reflexão sob_re o espectro da gue:rra no Atrântico Sul, portanto, em
cima das fronteiras brasileiras. Aproveitando este aparte, lembro a necessidade de o PDS, concordar com o requeri"mentó feito pelo nobre Senador Humberto Lucena, pedindo que viesse até_a Casa o Chanceler Saraiva Guerreiro,
para conosco ter uma conversa sobre a situação do Hemisfério Sul. Não se
trata de dizer que o Senado é a Casa exclusiva para trata da questão, mas é a
Casa que tem mais competência ..

o SR. LEITE CtfAVEs- E CoiTipetênCia-éXciüSiVa pára declaração d"e
guerra num caso dessa natureza, para participãr~de qualquer ato.
O Sr. Teotónio Vilela - Exato. Então, temos a obrigação de estarmos
muito bem informado respeito do que pensa o Itamarati. Confesso a V. Ex'
que até agora não sei exatamente se o pensamento do ltamarati é o mesmo
pensamento do Palácio do Planalto. Parece que eu estaria dizendo, aqui, um
absurdo, mas não há absurdo nenhum nesta afirmação. Afinal de contas, a
nossa situação é tão kafkiana que isto é possível. A nossa anormalidade determina coisas desta ordem. EnqUanto há toda uma história no ltamarati,
u_rna histó_ria, digo mesmo, competente para apreciar coisas desta ordem, o
Palácio do Planalto de vez em quando dá uma desgarrada, através dos seus
porta~vozes, que ninguém está entendendo para aonde é que o País está indo.
Há, por exemplo, uma carta do Senhor Presidente da República ao Presidente da Argentina, altamente comprometedora, segundo se diz, como hâ uma
carta do Senhor Presidente da República ao governo inglês, à PrimeiraMinistra Margaret Thatcher. E a opinião pública brasileira, que precisa, na
verdade, s..er orientada, precisa de esclarecimentos, precisa de matéria interna
para avaliar a situação que se está _configurando em torno de nossas fronteiras? O Poder Legislativo está _inteiramente ausente, é um espectador longínqüo dos acontecimentos. Então, louvo a presença de V. Ex" na tribuna abordando esta matéria e me permitiria apenas lembrar~ e confio plenamente no
espírito, confio plenamente nos conhecimentos, na intuição, na habilidade do
Chanceler Saraiva Guerreiro- que, na reunião da OEA que deverá estar-se
realizando a esta hora, o Brasil não pareça simplesmente um modesto aliado
"dos acontecimentos, como me dâ a entender até agora. É preciso que o Brasil
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se coloque dentro da sua importânCia, no contexto do Hemisfério Sul. Ele
nãó está para ser aliado nem de ••a" nem de '"b", mas a posição, agora, do
Brasil, é na verdade a de um país que pode innuir na paz e não a de um país
que pode estar aliado a um dos dois países que parecerri entrar em guerra. A
posição do MiriiSti'o Saraiva Guerreiro, portanto, hoje, na OEA, vai definir o
nosso destino histórico; nos Próximos dias. E espero que o Ttamarati, com
respeito a sua tradição, se mostre à altura dos acontecimentOs e- que a Casa, o
Senado Federal, venha a acolher a sugestão feita pelo nobre _Senador Humberto Lucena, no sentido de chamar aqui o Chanceler Saraiva Guerreiro para
que, conosco, afinal de contas, estabeleça um diálogo construtivo sobre as dificuldades que estamos vivefl-do hoje. Ninguém tenha o receio de pronunciar
a palavra guerra, porque ela não está-fia nosSa imagi"riãÇãO;-elãjá está nos mares do Atlântico Sul. O que precisamos fazer, de fato, é encara( a realidade e
fazer .com que o Bmsil assuma uma posição, no mOmento atual, acima dos
acontecimentos, para o bem-estar da coletividade. Portanto, nobre Senador,
eu louvo o seu discurso, as suas reflexões, sobretudo quanto ao problema da
soberania, mas, no fundo, no fundo, todos nós sabemos_ que as guerras não
começam por um problema de Direito; as guerras sempre começam por um
desrespeito total, absoluto às normas jurídicas. E, muitãS vezes. cOirleçam~
como ocorreu nas últimas duas grandes guerras, como nesta atual, sem a gen~
te acreditar·, começam ror um motivo quase que fútil. Quer dizer, prÓVÕCar
uma guerra mundial por causa de um território longínqUo, um território tão
sem importância, como é o caso das-Tihas Malvinas, lá perto da Antártida.
Na verdade isso parece que não seriã -o su-ficiente para-o·esto-u-i"óâe uma-guer~
ra. No entanto, nós jú estamos em guerra. Muito- obrigado a V. Ex•
O SR. LEITE CHAVES - Isso foi declarado inclusive pelo próprio
Chanceler argentino, como V. Ex~ pode ver nessas informações que chegam
ao Senado, agora.
Nobre Senador, partilho, integralmente, da sua opinião, tanto é que incorporo o seu aparte, com satisfação, ao meu discurso. Deploro, lamento até
que o Chanceler tenha saído para uma reunião dessa importância sem que
viesse ao Senado. S. Ex~ tinha o dever de vir, ainda que a sua presença não
fosse solicitada, porque a competência, em casos dessa natureza, de guerra, é
exclusiva do Congresso Nacional. Então S~ Ex~ deveria vir ii"lformar~ irúiis ou
menos, mesmo porque estão circulando notícias destorcidas _a respeito do posicionamento do Executivo, do próprio Itamarati. Há notícíàS como esta de
que, digamos, o Itamarati reconhece a soberania da Argentina sobre isso pelo menos é o que sai em jornal- mas há também informações em sentido
diverso. Se_ reconhece a soberania, então, ele está, digamos, se enga}ando nesta guerra, e pode chegar um pedido ao Congresso, a qualquer momento, sem
que lenhamos qualquer informação. Eu digo a V. Ex• que as cois::is podem refluir, mas da maneira que vão, o confronto estã em plenO andamento e, outra
coisa, são dois regimes que procuram sobreviver; o povo estâ alheado disso.
Sabe V. Ex• que as conseqüências funestas para um lado ou pai"a outro pode~
rão levar um gabinete, um regime~ a cair. Os jornais estão dizendo isto. E
aqui, como V. Ex• vê, como está claro, pessoas assim como J_oséJ:Íonório Rodrigues e esta reportagem do Jornal do Brasil dizem claramente que é posicio~
namento _militar apenas de um grupo que, através de uma ação dessa natureza, procura fortalecer-se em permanência no poder na Argentina.
Não ê a minha opinião, no caso, eu estou aperiaS--tfãtã-ndo aqui de venti~
lar o assunto para que o Senado se aperceba e volte a tratar disso com mais
cuidado.

O Sr. _Gi!van Rocha -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. LEITE CHAVES -

Com muito prazer.

O Sr. Gilvan Rocha - V. Ext, acredito mesmo, estã falando em nome da
média d_e opinião do Senado. O Senado vê: com muita apreensão essas ações
militares e volta a insistir da importânCia- do Congresso Nacional na decisão,
nesse tipo de coisa que está envolvendo todo o País. Quero aproveitar a fala
de V. Ex' para manifestar, de minha parte, tambêm, a preocupação com esse
estado praticamente de guerra ao nosso vizinho fronteiriço e chamar atenção,
em nome desta Casa, das tradições pacifistas do povo brasileiro, da geração
dos jovens brasileiros que não desejam a guerra, sobre o fato_ de que o Brasil
perdeu uma oportunidade histórica de ser o grande mediador nessa contenda.

O SR. LEITE CHAVES- Exalo!

O Sr. Gill•an Rocha- Nós não poderíamos, jamaiS, deixar isto para os
Estados Unidos, por nossa importância no-HemisfériO' SuJ, por nossa presença, por nossa parücipação geográfica na Região e teríamos que ter uma
ação mais decisiva e mais ativa. Precisamos fazer com que o representante
brasileiro leve a sérfo- essa: Có-ntenda-,leve a sério a nossa tradição pacifista.
Não queremos saber dessa guerra. A opinião pública brasileira não deseja
imiscuir~se nisto, mas que isto se}a' feito com se·riedade, para que o nosso
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Chanceler não repita as palavras dq Presidente da República. Não é possível
que o nosso Presidente da República, presiden~e de uma das nações mais im~
portantes do Mundo, diante de um fato cQnsumado, venha à imprensa dizer:
HA Argentina não me interessa porque não tenho namorado nas Malvinas,
rieiTI minha mãe mora na Argentina." E preciso que este País assuma a serie~
dade da sua hierarquia de potência emergente, de país importante, que o nos~
so Chanceler não repita essas palavras do nosso Presidente da República que,
parece, mais uma vez, acha que o cargo âe Presidente ~a República é um pas~
satempo ou uma coisa sem maior importâricia. V. Ex~ faz bem em mostrar
que. enquanto o Presidente diz coisas desse tipo, o Senado da República estã
preocupado e pede e assume o seu papel de dizer que o Itamaraty, que perdeu
precíos·o tempo-em cima do muro, assuma a nossa condiÇão pacifista e decisiva, pela importância que o nosso País possuí, nessa contenda, que não nos interessa nem interessa ao Mundo.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Senador Leite Chaves, peço
que V. Ex~ conclua.
O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, eu concluo. Agradeço a V.
Ex•, Senador Gilvan Rocha, a oportunidade do aparte, a clareza do aparte.
Posso assegurar mais ainda, que se o Brasil tivesse adotado uma defi~
nlção aara·em relação ao caso, Lima proclamação clara a respeito da legitimi~
dadc ou não da invasão. o caso talvez não tivesse avançado. Estamos sendo
omissos. Posso assegurar a V. Ex~ que o Brasil não quer saber dessa guerra,
ne-m tampouco os argentinos. Digo a V. Ex~, no que me cabe conhecer de
fronteiras, do povo, da população, da Argentina, pois o Estado do Paraná é
litTiítrofe da Argentina, que o povo argentino, como aqui está sendo dito, foi
apanhado de surpresa. Até mesmo o Ministro -da Economia e Defesa não foi
ouvido a respeito. Isso está absolutamente claro no jornal que está aqui, eu
r-emetcf<i V. Ex•--a leitura desse artigo de _ontem do Jornal do Brasil, completa~
do por este outro aqui. e isso merece reflexãO~ Poderá V. Ex• discordar de
uma Coisa oü de outra, mas, das informações históricas ninguém pode discordar.
Sr. Presidente, se V. Ex• me permite? Pela importância da matéria, eu ou~
virei o Senador Gastão Müller, por Mato Grosso, e concluirei.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)~ Eu solicitaria a V. Ex• que,
após o Senador Gastão MUller, encerrasse seu pronunciamento.

D SR. GASTÃO ME OLLER -Senador Leite Chaves, é para fazer uma
justiça histórica aqui no Seriado, narrando que, na semana passada, o Senador Itamar, que nos preside no momento, fez -um discurso -muito substancial
sobre o assunto, preocupado com o problema e_preocupado com a posição do
Congresso Nacional, especialmente do Senado Federal, com a conjuntura.
Esse seu pronunciamento, que produziu ou gerou o debate, teve o apoio e a
ação imediata do nosso eminente Uder, Sen_ad_or Humberto Lucena, que defendeu como nós defendemos, a presença aqui, antes de ir para Washington,
do nosso eminente Ministro· das Relações Exteriores. Mas, infelizmente, S.
Ex• viajou sem dar uma satisfação ao Senado. E parece que, até agora, hã
uma rejeíção, -pOr- parte da Mesa do Senado, com relação à convocação do
Ministro Saraiva Guerreiro para vir a esta-casa. De modo que, na semana
passada, quando V. Ex• estava no seu Estado defendendo a sua reeleição,
com muita justiça, o Senado. pelos poucos que aqui compareceram, jâ se
preocupava, através da Liderança do PMDB e do eminente Senador Itamar
Franco, com o sério problema da presença do Congresso Nacional, especial~
mente do Senado, diante da grave conjuntura do Atlântico Sul.
O SR. LEITE CHAVES- Estou inteiramente de acordo com o requerimento d_o Sen~dor H.umPerto J•. ucena.
O Sr. Humberto Lucena O SR. LEITE CHAVES -

Permite V. Ex• um aparte?
Com muito prazer, eminente Líder.

O Sr: Humberto Lucena- Desejo felícítar V. Ex• pelo seu

pronuncia~

mente, que é- dos maTs oportunos e bastante lúddo. V. Ex~ coloca o problema
nos seus devidos termos, analísando conl multa propriedade a atual conjun~
tu r a interm1cional decorrente da _invasão pela Argentina das Ilhas Malvinas.
Comunico a V. Ex• que acabo de fazer um apelo ao nobre Líder da Maioria,
Senador Nilo Coelho, pai-a Que S-. Ex• dê apoío ao requerimento que apresentei à Mesa, como Líder do PMDB, convocando ao plenário do Senado Fede~
ralo Sr. Ministro-das Relações Exteriores, para aqui prestar os esclarecimen~
tos indispensáveis à Casa e à Nação, em torno desses graves acontecimentoS
que estão preocupandO toda a humanidade.
O SR. LEITE CHAVES- Agradeço a V. Ex• Estou de acordo, plena·
mente, com a convocação. V. Ex~ a_giu oportunamente. E no que diz respeito
à ídentificáção com o- meu discurso, me deixa a cavaleiro, mesmo porque V.
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Ex• é o Líder da minha Bancada e é por determinação da Bancada que estou
proferindo este discurso? hoje.
Sr. Presidente, concluo por dizer o _seguinte: não é graciosamente quç a
lei, a Constituição, cometeu ao Congresso Nacional o dever de se pronuncia-r
sobre a conveniência de declaração de guerra _Qu a feitUra da paz. f: porque as
conseqiiências funestas do ato quem sofre é o povo. E esta é uma Casa de representaç_ão do povo. O Congresso Nacional é o poder diretamente ligado ao
povo. Então, este poder constituído pelo povo é que, em última instância,
deve dizer da conveniência ou não da aventura de uma guerra, porque são as
populações, sobretudo a civil, que sofrem as suas funestas conseqüências.
Espero, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que outros pronunciamentos venham a ser feitos nesta Casa. Poderemos, a _qualquer momento, nos pronunciarmoS a respeito disso. E lamento que o Chanceler Saraiva Guerreiro, pessoa que muito estimo e respeito, tenha, mesmo na sua prudência, assumido a
~esponsabilidade de ir ao exterior para uma conferência dessa natureza sem
que, espontaneamente, viesse ao Congresso e, pelo menos em caráter secreto,
dissesse das suas intenções, das suas preocupações ou do seu posiciOnamento
à Comissão de Relações Exteriores no Senado.
Muito obrigado a V. Ex'" (Muito bem! Palmas.}

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LEITE CHAVES
EM SEU DISCURSO:
J onzal do Brasil, 25-4-82

SOBERANIA E COLONIALISMO
José Honório Rodrigues

Tada a questão da disputa sobre as Ilhas FalklandsfMalvinas gira em
torno da soberania que Inglaterra e Argentina disputam. Ora. a soberania
adquire-se ou por se tratar de uma terra nul/ius (terra de ninguÇm), a chamada
derelita (dere/ict, em inglês), abandonada; ou pela guerra e conquista; ou ainda pela herança, por sucessão, que é o principal argumento da Argentina. Ela
se considera herdeira dos direitos espanhóis, que seriam os proprietários, independentemente dos direitos de descoberta e primeiro estabelecimento, que
jã mostramos serem ingleses (Especial, 11 de abril). Estes descobriram a terra
cm 1592 e manfêffi-Uina-Ocupação descontínua há 390-anos, e urha oçupação
contínua hã 149 anos.
O direito de herança foi alegado pela Espanha durante a luta com a Inglaterra, mediante o argumento de que ela tinha um direito papal, baseado no
Tratado de Tordesilhas, de 1493, que reduzia a Amêriça -Portuguesa, ou seja,
o Brasil, a um território que iria de Belém à Laguna. O Tratado d_e _Pads, de
1763, confirmou o direito inglês às Falklands. E o.s ingleses afirmaram que
não reconheciam o· direito papal de dividir o território da América Portuguesa e o da América. Espanhola, nem o Tratado de Tordesilhas.
O mesmo fizeram os brasileiros, que sempre desconheceram o Tratado
de TQ(desi_l_has, pois a obra dos bandeirantes já havia promovido a expansão
territorial, dando ao Brasil a feição que irã a·ssumir pouco adiante. A obra de
expansão do território brasileiro é uma obra popular, feita pelo povo brasileiro, pelos bandeirantes, que, tendo partido de São Paulo, nem a língua portuguesa falavam, e sim a língua geral adotada para~ catequese dos índios pelos
jesuítas-.
_
_
_
_
_Ao se acordar o Tratado de 1750, que definiu os_liffiftes entre _a Aillé:~iça
Portuguesa e a Espanhola, o seu grande feitor foí o Qr~sileiro Alexa_ndre de
GUsmão, que criou a doti_trin·a do utipossidetis (direito de posse), determinando no artigo 2'~ "que cada parte hã de ficar com o que atualmente possui".
E neste Tratado (chamado de Madri), dizía-se, no artigo 1'~, que .. o presente Tratado será o_únic_o fundamento, e regrá qüe áb diante- se deverá seguir
para a divisão dos Limites dos dois Domínios em tqd~ a_.f,.mé_r!çªt_e na Ãsj_a, e
em vz"rtude disto ficará abolido qualquer direito e ação, que pOssam· á1egar as
duas Coroas por motivo da Bula do Papa Alexandre VI, de feliz memória, e
dos Tratados de Tordesilhas (várias bulas de 1493 a 1506) e de Utrecht de
1713".
Foi no Tratado de S. Ildefonso, de 1777, Htratado leOnino e_~pcioso.2',
nas palavras do Visconde de São Leopoldo, que o Brasil perderia, em relação
ao Tratado de Madri, de 1750, o vasto Território das Miss.ões, compreendido
pelas margens esquerda do_ Rio __ U_ruguai, direita do Ibic.uí, e esquerda do_
Paperi-Guaçu. A cidade de S. Borja, entre outras, ficaria sob a dumioa.ção
castelhana se prevalecesse para sempre tal fronteira.
Assim, o reconhecimento da soberania da Argentina sobre as Ilhas MalvinasJFalklands representa a ressurreição do Tratado de. Tordesilhas e a abjuração da obra de expansão territorial feita Pelo povo brasileiro._ Revivendo
os direitos do Tratado de Tordesilhas, como herdeira e sucessora dª-~-~anh_ª'
é natural e lógico que amanhã o sonho do ViceMReinado da Ar_g_entina~ __gue
nos custou tanto esforço de guerra e diplomada para vencer, :POdeira fenáscer. E então, os argentinos, tais como os hispano~argentinos do século XVIII,
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poderiam voltar a pleitear a soberania do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e
de todo o_ território_ do Rio Grande do SuL
Várias vezes-lutamos com os argentinos nos campos do sul, no Rio
Grande, no Uruguai e no Rio Qa Prata, em geral. Os hispano-argentinos to~
maram conta de mais da metad~ do Rjo Gran.Pe do Sul, até o Rio Pardo, e foi
somente em 1777 que os expulsamos do Rio Grand_e do Sul, e somente em
1801 que conquistamos pelas armas o que chamávamos o Território das Missões.
Vem depois a obra do Barão do Rio Branco, 10 anos de disputa diplomática; entre 1902 e 1912, o Barão faz reconhecer a soberania brasileira em
todo o território expandido e possuído pelos bandeirantes e seus descendentes. O Barão do.Rio.Branç:o ganhou_8_00 mil Km~ de território disputado pelos descendentes dos espanhóis sem disparar um tiro.
Logicamente, reconheCer - repito - :1 -soberania argentina na base da
sucessão da Espanha é destruir o esforço 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 acordos que fizeram os outros povos da América dQ.J;ul. _reconh~_çer o uti RO$:Sl_'t!f!tis, o c).ireito de quem possui, que ê um
princíPio reConhecido hoje aif-parã 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-R.einado", a luta pela reconquista pelos argentinos do Rio-Grande do Sul,. a retomada do território das
Missões, e, enfim, a reabertura de todas as questões de limites, inclusive a da
Venezuela ao território âas Guianas, que nos pertencia e nos foram retiradas
pela ação do infel_i:t:_ár_bitro_ Vtt9r Emanue_l_~ que dividiu o território em dois
pedaços- uma solução salomôoica --de modo a satisfazer as pressões inglesãs.
Ora, quem declarou a_ soberania da Argentina às Ilhas foi o ditador luan
Manuel Rosas, contra o qual lutamos desde sua posse (em 1831) até sua queda (em 1851), para a qual conCorremoS decisiVame-nte. Rosas declarou a soberania argentina sobre as MalvinasfFalklands aos 10 de outubro de 1832, sob
prOtesto do Ministro inglês, e, em 1833, T.S. Onslon, capitão do navio inglês
Clio, dominava as Ilhas, até hoje ocupadas ininterruptamente pelos ingleses,
apesar dos protestos argentinos.
Lord Palmerston, Ministro das Relações Exteriores, quando leu em 1833
o protesto do Ministro argentíno em I:oridres, D. Manuel Moren-o, baseado
nos direitos de Espãnha~ Corliestou_-o declaiando que ••o Governo não permitiria ã. ·outrâ EStádo que exercesse um direito privado da Espanha, que a Inglaterra havia negado à própria Espanha".
Q-uanto aO alegadO ~oloni_afis111o e impe~falismo inglês com que se argumenta contra a Inglaterra é bom lembrar antes de iudo que o GOverno argentino é um Governo- ditatorial, que nega a soberania ao seu povo e que sobre
ele exerce um poder recolonizador.
Dê a Argentina ao seu povo a sobernia popular, não cometa as torturaS e
os horrores de um regime fascista, e af poderá falar em colonialismo externo.
Por enquanto a Inglaterra representa o regime democrático, monárquicoconstitUcional, com toGas as garantiaS e liberdades individuais, enquanto o
Governo argentino, como todos os Governos milítares ditatoriais da América
do Sul são os verdadeiros representanteS dõ coioriíã.lísrrio -iriterno.
Agora, a ação da Argentina contra as flhas Fa1klands representa um
Caso de cõ10nialism_o exT(:ii:tÇij~ -d~_i_mperialismo. O povo das ilhas é inglês, deseja perinanecer ingles~- e ã. Inglaterra lhes B.ssegura õ direito de autodeterminação, ·como solenemente declaioU nas Nações Unidas (ONU).
Não há nenhuma declaração argentin_a neste sentido.
Deixem de ser militares estes Governos da América Latina e civilizem-se,
e só aí merecerão créditO' ·ná-CórriUilidade das naçõ_es.
Josi_Honôr_io_ Rod_r_igu_es é historiqd_oi-, jJrofess-orde doutorado na
UFRJ, lnembrO- da-Academia Brasileira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico.

Rio de Janeiro- Domingo, 25 de abril de 1982
Crise das Falklands/Malvinas
QUANDO A DIPLOMACIA É POSTA A PIQUE
Rosental Calmon Alves

Buenos Aires- A invasão militar das Ilhas Malvinas (Falklands) jã fora
cogitada em outras pcasiões por outros Governos argentinos. Vários Presidentes estiveram ~9m_ os pl_anos militares em suas mãos nos últimos anos, mas
certamente não tomaf"ãm essa deCís.ão devido à gravídade das conseqddências
políticas. Agora, porém, quando a ocupação do arquipélago é um fato consumado, observa-se que não só as conseqilências políticas foram simplesmente
igonradãs: houve um _a"cúmUTo tal de erros diplomâticos, que levaram a uma
crise de níve mundial janHlÍS ir:naginada.
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Do lado argentino, fontes responsâveis asseguram que sequer houve um
planejamento diplomático anfes da ação armada, que teria sido decidida no
âmbito exclusivamente militar ou seja, sem a aproVaÇão da Chacelaria: O
mesmo se pode afirmar sobre a vulnerável ãrea económica, na qual tª!flbém

não se verificam preparativos especiais: o Ministro de Economia, Roberto
Alemann, foi surpreendido com as notíCias da invasão logo ao votar ao país
após 10 dias no exterior, tentarido-renegociar a volumosa dÍYida externa (34
bilhões de dólares).
A veterana diplomacia britânica, pot-sTJ.a vez-, cometeu efroS-de-cálculo e

até ignorou fatós evidentes, como observam analistas de Buenos Aires. Ao
começar o incidente das Ilhas Geórgias do Sul- onde um grupo de trabalhadores argentinos desmontava uma velha fábrica, Currip-rindo contrato assina.do na Inglaterra - a reação de Londres foi enérgicã e deu um pretexto a Buenos Aires pata responder à altura. Em vez de tentar contar discretamente o
incidente numa remota ilha gelada perdida no Atlântico SUl, a Inglaterra preferiu advertir gravemente e mandar o navio Endurance, uma ã.titu:de militar
simbólica, pois se trata de um quebra-gelos com pequena guarnição a bordo.
Os diplomatas argentinos argumentam que a atitude ing!esa ufoi exagerada", pois a reclamação da falta do cumprimento das formalidades de imí.:
gração Hnão procedia, já que os nomes de todo_s_os operários estavam num_a
lista entregue à Embaixada britânica em Buenos Aires ... De todã fotma, LOn~
dres poderia ter levado em consideração as peculiaridades do atual Governo
militar argentino e, particularmente, do a tua! Presidente da República, o General Leopoldo Fortunato Gãltieri.
Para traçar o p-erfil político e calcular suas reações, um dado fundamen~
tal, por exemplo, é considerar o que ocorreu em fins_ de abril do a:no passado,
quando um oficial e um suboficial argentinos foram presos no Chile; aCuSados de espionagem. Impetuosamente, a Argentina fechou a fronteíra e mQbilizou tropas para as proxiniidades do Chile. Assim, saltou de uma veZ inúriieras escalas diplomãtiCas de protesto e deixou em aberto praticamente apenas
duas: retirar embaixador e declarar guerra.
Na época, informOu-.:.s-e que o responsável direto_por essa atitude fora o
General Galtieri, então -comandante-em-Chefe do ExérCito. que pasSara por
cima do Presidente da República, General Roberto Viola, quanto mais a
Chacelaría.
As anãlises britâi:tic"as taffibém não levaram em consíderação_os claros
avisos da Argentina, de que estava disposta a tomar atitudes drãsticas em relação às Ilhas Malvinas. No inícfo de março, Buenos Aires envíou um ultjmato a Londres, advertindo que, se as negociações diplomãticas não tOmassem
outro rumo, os argentinos se reservariam o direito de procurar outros caminhos. f: certo que nã-o pareceria crível, em drcustâncias nôrrilais, a possibilidade da invasão, mas a Argentina não vivia circunstâncias preclSiliriente normais.
_
Os prOblemas internos do país agravam-se, aproxiinandO-se ·aeelC:rãdamente de um ponto crítico. Qualquer atitude nacionalista_Serviria" para àmenizar essa crise interna. Mas os funcionários argentinos· iejêitarii, e até ridicularizaram, a superficial anãlise propaada no exterior, segundo a qual a decisão de invadir as ilhas fora tomada devid_o aos problemas _ÍJ_lternos e,_ e_l!l__espeR
cial, à situação em que ficou o ~Governo militar após a violenta repressão aos
manifestantes da semiclandestina COnfederação Geral do Trabalho.
-Uma ação militar como esta não se pode fazer de um dia para o outro,
necessita muito tempo de preparação - argumenta um alto funciOnário ar~
gentino, que, entretanto, se nega a explicar de quanto tempo de preparativos
as Forças Armadas precisaram.
Planos detalhados da invasão, na verdade, não faltavam nos gabinetes
militares. Afinal, em suas academias e centros de estudos, seguramente esse
assunto servia até mesm·o como dever de casa para quem estivesse se fOrmando em temas estratégicos neste pafs. Pastas confidenciais cOm planos neste
sentido tinham rondado os gabinetes da 2asa Rosada várías vezes nos últimos anos.
James Nielsen, edit do jornal Buenos Aires Herald (um diário ein língua
inglesa), declarou que a Chancelaria britânica sinipiesmeme ignorou as evidências de_ que a invasão_ militar se consuma_ri&. naqueles dias. O jornalista,
numa entrevista à BBC, afirmou que Londres poderia ter reforçado a-defesa
das ilhas e tomado _outras atitudes_de precaução, mas preferiu não fazer nada,
além de, à última hora, procurar o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ãqiiela altura, o Embaixador britânico na ONU chegou a anunciar que
havia indícios da invasão militar. Os indícios eram reais e a invasão se corisumou antes de o Conselho de Segurança se reunir.
No primeiro momento, o mundo inteiro parecia condenar a Argentina.
A Inglaterra conseguiu que o Conselho de Segurança tomasse seu partido (único voto contrário foi o Panamá) e mandou sua esquadra. A reação militar
da Grã-Bretanha à ação militar da Argentina parecia não haver estado sequer
nas hipóteses que apressadamente se fizeram em Buenos Aires sobre as conse-
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qUências da invasão às ilhas. O chaceler Nicanor Costa Mendez disse que ficou ~·assombrado" com a atitude do Governo da Primeira-Ministra Margaret Thatcher, cujas peculiaridades pareciam ser também ignoradas na Argentina-.
Nestes _21 dias em que a crise vem-se_ arrasfando, graças à "velocidade
política" da poderosa esquadra britânica, o mundo inteiro foi tomando consciênCia: de que o litígio por umas ilhas semidesertas e geladas, no extremo austral do Atlântico, crescia a proporções jamais imagin~das. De repente, estava
em jogo a honra e a estabilidade do sistema defensivo do bloco ocidental, enquanto no plano regional criava-se uma virtual ameaça à própria existência
de um dos instrumentos mais i_mportanú~s- do -sistema interamericano - o
Tratado Interamericano de AssiStênCia Recíproca {TIAR).
E mais: o sistema fiilanceir"o Ociderital Se ãp"i:oxirilãvã lentamente de abalos fortíSsimos, pois a dívida externa argeritiim tão grande, que o colapso
econôroiCO deste país, no acaso de uma guerra, pode levar a conseqUências in-contrOláveis, rio sentido da -desestabilizaçãO da b;mca internaci6ital.
O fato de o Secretãrio ~de Estado dos Estados Unidos gastar vãríos dias
nesse caso, completando 90 h. de conversações e mais de 57 mil quilômetros
de vôo, demonstra ·a fmportâtlcia que-Washíngton reservou ao problema. O
Presidente Ronald Reagan não teve meias-palavras ao exigir que os russos
·~caiam fOra" da crise, quandojâ era evidente que a União Soviética estava
ajudando os argentinos, ainda que de forma limitada.
O caso das Ilhas Malvinas, antes mesmo de termin_ar, jã pode ser visto
como uma derrota para a política externa ametiCãha. Diplomatas estrangeiros em Buenos_ Aires acham que a atitude do Governo militar argentino não
teria sido tomada se-não estivesse-em -vigor o estilo agressivo adotado pelo
Departamento de Estado, que vinha apoiando intensamente _o regime do General Leopoldo Galtiere e coml:deran.do até ro~mo_ a possibilidade de que as
Forças Armadas argentinas particípassem da repressão às guerrilhas da
América Central.
Na hora da crise, porém, unia cohv'ersa telefôniCa de quase uma hora de
Reagan com Galtieri não foi sUficiente para evitàr ãlnvasão militar das ilhas.
Depois, os argentinos que-estavam estimulados e confiantes pelo apoio norteamericano, virain-se sozinho. Haig não veio a Buenos Aires- pelo menos na
segunda visita- comO um mediador neutro, mas sim como um aliado da Inglaterra e um amigo da Argentina, que queria evitar o encontro.
Mas a .crise jã se encontrava -pratiCamente imril beco sem saída e os arw
genfinos t.ihham apenas uma remota esperança de solução pacífica, jã que
Criaram uma sitUação em ·que não podem dar passos significativos atrásde_vid_o ao nacionalismo radical manifestado a nível popular e dentro das próprias Forças Armadas.
Mesm-Ó assim, Haig consegUiu afrancãr algumas ConcessOes, maS deixou
Buenos Aires demonstrando, nas entrelinhas de sua mensagem de despedida,
que acreditava mais na guerra de que na pai.
Os obs_ervadores da política lnletnacionãl tentam agora calcular as con~
seqUências d3. crise e Se vêerU díante-de um quadrO que não dâ margens ao otimismo. Quando toda essa confusão terminar, as- relações dos Estados Unidos
com a América Latina não serão- mais as--mesmas, o bloco defensiVo militar
Ocidental terá sido atingido de alguma fOrma, o tratamento dos bancos inter~
nacioriiiis com pàíses do Terceiro Mundo terá m~liores desconfianças. E, na
política interna argentina, o Governo Galtieri terá que fazer mudanças drásticas para ev"i(ar süa qlieda.
Rosental Calmon Alves é correspondente do Jornal do Brasil em
Buenos A ires.
ATO DO PRESIDENTE
N• 15, de 1982

O Presidente--do Senado Federal, no_uso das atribuições -que lhe conferem os artigOs 52, item 38, e-97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outCirgada pelo Ato da Comissão
Diretora n9 2, de 1973, e à viSta do disposto na Resolução n9130, de 1980, resolve conceder dispensa à senhora Elsi Silva do emprego de Assessor TécniCO;
sob o regime juridico· tia Cons91idação das_Leis do J'fab~lho e do F4.ndo d~
Garantia_ por Tempo de Serviço, <! partir de 3 I de março de 1982.
s-e-nado Federal, 27 de abril de 1982. - Jar_Qas Passarinho, Presidente do
Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 16, de 1982

O Presidente do Senado Federal, no uso- das atrib:uições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
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Diretora n9 2, de 1973, e à vista do -disposto na Resolução n9 130, de 19&0, resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da_Çonsolid;;~.ção das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia pOr Tempo de Serviço, de Delza Luiza
de Oliveira Machado para o emprego de Assessor Técnico, com o salãrio
mensal equivalente ·ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de-31 de março
de 1982, com lotação e exercício rio Gabinete da Senadora Eunice Michiles.
Senado Federal, 27 de abril de 1982.- Jarbas Passarinho. Presidente do
Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 17, de 1982
O Presidente do Senado Federal,_no uso das atribuições que lhe conferem os artigos-52, item 38, e 97, inchfÓ IV, do Regimento Interno e de acordo
com a delegação de competência que-lhe foi oulórgãâapelo Ato da Comissão
Diretora nfil 2, de 1973, e à vista do diSposto na Resoluçiio nq 130,-de 1980, resolve conceder dispensa ao senhor Marcos Augusto de Sã Pereira Freire Filho do emprego de Assessor Técníco;:sob o regime jurídico da ConsoliQação

daST~Is

_de

7 de
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·ao Trabal_ho _e do ~undo de Garantia por Tempo de ServiÇo, a partir

abril de 1982.
·
·
Senado Federal; ·27 de abril de 1982. - Jarbas Passarinho, Presidente do
Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• .1.8, de 1982

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo
~om a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Diietora nq 2, de 1973, e à vista do disposto_na Resolução nfil 130, de 1980, re~
solve autorizar a.contrataç~o, s_ob _o regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de GUilherme
Brito Lins para o emprego de Assessor Técnico, co:rll o salãrio mensal equiva~
lente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 2 de abril de 1982, com lotaÇão ·e- exercício no_ Gabinete do senador Luiz Fernando Freire.
Senado -Federal, 27 de abríl de 19.82. --Jarba~ Passarinho, Presidente do
Senado Federal.

ATA DAS COMISSÕES
COMISSÃO DIRETORA

.'

ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA
A 18 DE MARÇO DE 1982
Sob a Presidência do Senhor Senador Jarbas Passarinho, Presidente, e
com a presença dos Senhores Senadores Passos Pôrto, .Prim~~o _yi~
Presidente, Gilvan Rocha, Segundo Vice-Presidente, JOige ·Kãluffie,
Segundo-Secretãrio, e Jutahy Magalhães, Quarto-Secfetãi'io; -às vinte-horas
do. dia dezoito de março de mil novecentos e oitenta e dois, reúne-se a COmissão Diretora do Senado Federal.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores _Senadores
Cunha Lima, Prímeiro-Secretârio, e- Itamar Franco, Terceiro Secfetãrio~0 Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e concede a palavra ao
Senhor Senador Gilvan Rocha, que aborda problema_s relativos à_Subsecretaria de Assistêncià Médica e Social, sob a sua supervisão. Em primeiro lugar,
trata do espaço físico, que necessita eXpansão em ãrea vizinha; das anlbu!ânciils adquiridas com a anuência do Senhor Presidente e firi.aliza enfocando o
aspecto referente ao!j r:ecursos humano_s especializados, em falta, sendo indispensãvel mais elementos qualificados, a fim de que o órgão possa bem desempenhar as suas importantes tarefas.
Com a palavra, o Senhor Presi_d_e:o,te trata do problema re!ativo a p~
soal, dando conhecimento à ComissãO_ Diretora dos levantamen~~s_-e quadros
elaborados pela Subsecretaria de Pessoal, onde constam os pedidos e solicitações dos divers_os setores da Casa, t_afs como datilógrafos, motoristas, agentes de segurança, técnicos para a Subsecretariçi- de Operação e Manutenção
Eletrônica, para a Subsecretaria de Assistência Médica e Social e outros. A
ComiSsão Diretor.a, após debater a m_atéria, resolve que nenhuma admissão
será feita para oS quadros de pessoa_l do Senad.Q Fed.eraJ. A..soluçãc;> para_as
ãreas técnicas, carentes de pessoal, poderâ ser resolvida mediante a contratação de_ uma firri:ta de prestação de serviços como a Confederal, sujeito o pessoal a uma prévia verificação de suas_ qualificações pelos responsáveis técnicos, ou através da contratação de pessoal técnico qualificado, por"-prazo determinado. Os_estudos necessãrios deverão ser feitos com a irtdiSpensâVel urgência, dada a difícil situação em que se encontram esses órgãos. Càin relação
ao preenchimentO das vagas de Taquígrafo e Bibliotecãrío, existentes no Quadro Permanente, o Senhor President~ dado o pequeno núm~ro de vagas e o
custo de um concurso público, lembra a possibilidade de se aproveitar candidatos aprovados em concurso_ público pelo DASP ou pela Câmara dos Deputados~ ficando o Senhor Diretor~Get_al incumbido de realizar os estudos cabíveis.
Em seguída, o Senhor Presidente lembra que, agora, exiStem representantes de maior núrilero de partidos políticos, devendo ser regulada a situação
dos novos líderes# Desde logo, o Senhor Primeiro-Secretário fica incuinbido
de, em nome da Comissão Diretora, manter os contatos necessãrios para a
solução do problema das salas necessãrias.
Continuando com a palavra, o Senhor Presidente submete à apreciação
da Comissão D_iretora os seguintes a~SU!l~os:
19) Minuta de Ato da Comissãó Díretora asseg_urando aos S~n~()res S~
nadores que estiverem no exercíciO de mandato de .Secretário de Partido Político o direito a um gabinete nas dependências do_ Senado, com ~ lOtaçãO de
servidores da Casa. Esclarece que, durante o recesso parlamentar, havia auto-

rizado a matêria ad referendurn da Comissão DiretOra. O Ato é referendado e
assinado_ por todos o_s presentes.
29) Expediente do Senhor Senador Itamar -Fra:llco, encaminhando minuta de Ato da Comissã_o Oiretora, que altera dispqsitivos do Regulamento do
Centro de Informática e Proc~samento de Dados do Senado Federal PRODASEN, aprimorando e am:pliando as hipóteses em que o Conselho de
Supervisã_o do órgão deverã s_e_r obdgatoriamente ouvido. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, assina o Ato, que vai à publicação.
:>•) Processo n' PD 0625817, no qual é proposta, pelo PRODASEN, a
alienação à CAEEB --Companhia Auxilíar de Empresas Elétricas Brasileiras, empresa de economia mista vinculada ao Ministério das Minas e Energia,
de 147 ml de piso elevado, com acessórios, desativados e armazenados pelo
órgão proposto. Os Senhores Senadores presentes, à vista do parecer do
Diretor-Geral da Casa. aprovam a alienação por unanimidade.
4"') Projeto de Lei do Senado que reajusta os valores dos_ venc_imentos e
proventos dos servidores ativos e iilativos da Casa. Tendo em vista trat~r-se
de matéria que repete idêntico benefício cOncedido aos servidores do Poder
Executivo, os Senhores Membros_ aprovam o Projeto por unanimidade.
59) Processo nfil 000273_ 82-1, onde a servidora Elmara de Magalhães
Mello, ocupante do cargo de Datilógrafo, Classe 04 B", do Quadro Permanente do Senado Federal, requer licença para trato de interesses particulares pelo
prazo de setecentos ç_ tr:inta Qia,s, a cgQtar 9~ t l-3-~2._C~nstando d_o processo
parecer do_ Dir_etm:~_Geral d~ C;l&a, dl:!nQo conta d~ que asslsi~ à servidora o
direito ao que pleiteia, os Senhores Membros aprovam o pedido. sendo o processo deferido pelo Senhor Pre?idente.
69) _Expediente do Dir~tor .da SJJbsccre;taria Financeira, no qual expõe
plano de dispêridio com a viagem de Senadores e funcionãrios_da Casa que
iriam a Albany, N.Y., n·o rilês de fevereiro próximo findo. O Senhor Presiden- te esclarece que, anteriormente, havia desautorizado a viagem por considerar
desaconselhável para o momento pelos motivos que expõe na oportunidade.
Debatido o assunto pelos Senhores Membros da Comissão Diretora é mantida a decisão pela totalidade dos presentes.
7•) Processos do PRODASEN, n's PD 0535818, PD 064!812 e PD
0361810, referentes às prestações de conta do FUNDASEN dos períodos de
l•/7 a 25·8-81 e 26/8 a 30·9-81 e à proposta orçamimtária para o exercfcio de
1982 e atualização do OPI 82/84, respectivamente. Após debatido os assuntos pelos presentes, os referidos processos são aprovados.
89) Processos do CEGRAF n•s 001035 e 001899, nos quais aquele órgão
apre~enta, resp_ectiyamente, s~a proposta orçamentâría para o exercício de
1982 e alteração do Orçamento do FUNCEGRAF de 1981. Debatidos os
processos, são aprovados pela totalidade _dos presentes.
9•) Projeto de Resolução n' 23, de 1981, de autoria do Senhor Senador
Itamar Franco, que acrescenta parágrafo único ao artigo 278 do Regimento
Interno. O Senhor Senador Jorge Kalume apresenta o seu parecer, no qual reconhece a necessidade de serem revistas as normas do artigo 278, c_oncluindo,
entretanto, pelo s_obrestamento do projeto, ·isto pelo fato de existir em-estudo,
no âmbito da Comissão Diretora , anteprojeto de resolução que visa a uma
refo_rrna mais ampla do Regimento Interno, df:vendo as duas matérias S"erém
apre<Siadas em conjUnto.
. O Senhor PrimeirO-Vice-Presidên-te, tl.O uso da palavra, traz à Colnissão
Diretora solicitações formuladas pelas Assistentes de PlenáriÕ e pelos A.gen-
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tes de Segurança fardados, as quais são entregues ao Senhor Diretor-Gex:al,
para exame.
O Senhor Presidente, em seguida, concede a palavra ao Senhor SegundoSecretário, que aborda os seguintes assuntos:
I•) Processo n• 002027/81, em que o Centro Grálico encaminha exposição em relação a débito _em aberto do PDS, corresponden~_e _a vários trabalhos de impressão realizados. A Diretoria-Executiva do CEGRAF esclarece
que, quando um débito permanece sem solução de um balanço para outro, o
TCU solicit:i um pronunciamento sobre as providências adotadas, e lembra
débito da extinta ARENA, anistiado pela Comissão Diretora, que autorizou
a sua baixa em virtude de ser impraticável o seu recebimento. A COmissão Diretora após discutir a matéria, adota idêntica decisão em relação ao processo
em exame e autoriza o Senhor Segundo-Secretãrío a perdoar débitos das_ outros partidos políticos até o mesmo valor.

2_.,.) Processo do Ce_ntro Gráfico relativo ao débito em aberto da Fundação Milton Campos, correspondente a impressão de diversos trabalhos durante vãrios anos e na mesma situação do anterior. A ComiSs_ão Diretora,
após debater a matéria, concede a anistia do débito, com a condição de que
quaisquer trabalhos da Fundação, para o futuro, só poderão ser feitos mediante prévio pagamento.
3"') Ato da Comissão Diretora criando a Coordenação de Recursos Humanos e Culturais. O Senhor Segundo-Secretário esclarece que sempre se
preocupou com os aspectos culturais e aprimoramento dos recursos humanos
dos servidores da Casa e, sabedor de que esta é, também, uma preocupação
do Senhor Presidente, preparou minuta de Ato a respeito criando condições
para que o trabalho Possa ser desenvolvido. O Senhor Presidente distribui a
matéria ao Senhor Segundo-Vice-Presidente para exame e parecer.
Com a palavra, o Senhor Quarto-Secretário, trata dos seguintes assuntos:
l9) Local para se instalar a administração da Subsecretaria das Comissões, bem assim para os Secretários da Comissão Diretora, fora do novo prédio das Comissões, a fim de que este último possa ter a sua destinação normal. Sua Excelência lembra, ainda, a necessidade de três novos gabinetes para
os Senadores a serem eleitos pelo Estado de Roraima. Informa à Comissão
Diretora que, no final do corredor do edifício onde se eriContram os atuais
Gabinetes de Senadores, Anexo II do Senado, há uma área que poderia ser
aproveitada para se construir um local apropriado para a instalação das administrações e dos Gabinetes antes referidos. Comunica jã ter solicitado os
estudos necessários.
2•) Problema de incêndio nos prédios do Senado Federal, especialmente
Anexo I. A Comissão Diretora, dentro das disponibilidades existentes, autoriza os estudos e a realização das obras que se fizerem necessãrias.
39) Processo n9 004814 80 O, em que Adalizia de Souza Cunha, Taquígrafa Legislativa,- Classe Especial, requer sua readaptação para situaçãQ mais
compatível com a sua capacidade. Esclarece ter recebido o processo de volta e
que mantiha seu parecer anterior, favorável. No seu entender, continua em
vigor o instituto da transferência, apenas alterado por legislação posterior.
Na hipótese, cuida~se da readaptação, juSfificada por junta médica, que pode
feita por transferênCia (Regulamento, art. 332 e seus pafágrafos), razão
pela qual, o parecer é favorável a essa hipótese- readaptação por meio de
transferência para a: primeira vaga existente, doravante, para a Categoria de
Técnico Legislativo, na referência correspondente à que pertence a requeren~
te. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, aprova o parecer e
suas conclusões.

ser

O Senhor Presídente, a seguir, usa da palavra e aborda as seguintes matérias:
1•) Programa editorial do Senado. Sua Excelência informa que determinou a
realização de estudos, que se encontram em fase de conclusão, para a impressão de obras de preservação da memória nacional sobi'e oS -mais importantes
vultos ainda vivos, aproveitando os seus conhecimentos e experiência. Assim
sendO, os seus testemunhos ficarão a história através de um trabalho do Senado Federal. A Comissão toma ciência da matéria louvando a iriiciativa.
2') O problema de presentes a serem oferecidos a autoridades. que visitam o Congresso. Sua Ex_ce_lência lembra a possibilidade de se imprimir livros
sobre a vida do Congresso Nacional. Dessa forma, ao invés de oferecer obras
de autores diversos, seria oferecido uma_ obra típica sobre o Poder Legislativo. A Comissão Diretora aprova a idéia, devendo ser elebaorados os estudos
necessários.
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3•) Protocolo Administrativo. O S~nhor Presiden~ lembra que, em uma
de suas visitas às ínstalações do Senad-o~ havia sid.o decidido que o Protocolo
Administrativo sofreria uma reforma, inclusive com a ínstalaç_ão de um banheiro para seus funcionários. O Senhor DiretorRGeral é incumbido de verifi~
car o que se torna preciso para concretizar a providência.
4•) Vestuário do pessoal. O Senhor Presidente comunica não ter ficado
satisfeito com o vestuário recentemente adquirido para o -pessoal de portaria
e ascensoristas do Edifício Principal e incumbe o Senhor Difetor~Geral de,
pessoalmente, adotar-as medid-as riieessâda-S--a-0 fOrnecimento de ternOs e vestuário em condições satisfatórias àquele pessoal.
O Senhor Dirctor-Geial faz entrega, ·aá-Senhor Presidente, do Processo
005361 81 8, pelo qual a Subsecretaria de Peswal propõe várias alterações
na Resolução n~' 146, de 1980, criando condições mais Propícias à sua execução e corrigíndo alguns critérios- que na prátiCa demonstraram ser inviãveis. Esclarece__o Senhor Diretor-Geral que a matéria foi submetida ao exame
do Conselho de Administração do Senado, que a aprovou, na forma da minuta de projeto de resolução, em anexo. Na Comissão Diretora, 9_processo foi
distribuído ao Senhor Terceiro~Secretário que solicitou o pronunciamento do
Senhor Consultor-Geral, o qual, em seu parecer, manifestou-se pela aproR
vação da medida nos termos em que se encontra. Informa o Senhor DiretorGeral que, ante a proximidade de novas progressões e ascensões funcionais e
à vista de certas providências a serem tomadas para a sua concretização, a
Administração tinha urgência na discussão e solução da matêria, pelo que havia solicitado ao Gabinete do Senhor Terceiro-Secretário o obséquio de maoler conta to com Sua Excelência, indagando se estava de acordo em que o pro~
cesso voltasse à Comissão Diretora. Aquele gabinete, posteriormente, havia
remetido o processo à Diretoria-Geral com a informação de que Sua Excelên~
cia nada tinha a opor à devolução. A Comissão Diretora, à vista dos pareceres favoráveis, aprova a sugestão e assina o projeto de resolução respectivo
que é remetido à Secretaria~Geral da Mesa.
n~

Nada mais havendo a tratar, às vinte e duas horas e vinte minutos, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que, eu, Aiman Nogueira da Gama, Diretor-Geral e Secretário da Comissão D1retora, lavrei a
presente Ata que, assinada pelo Senhor Segundo~Secretário e pelo Senhor
Presidente, vai à publicação.
-

Senado Fede~al, 18 de março de 1982.- Jarbas Passarinho, Presidente
Jorge Kalume, Segundo-Secretário.

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
ATA DA 65• REUNIÃO
Âs nove horas do dia dezenove de abril do an_o de mil novecentos e oitenta e dois, no Gabinete do Diretor Executivo do CEGRAF, sob a Presidência
do Senhor Senador Jorge Kalume e presentes os Conselheiros Aiman No~
gueira da Gama, Luiz do Nascimento Monteiro, Sarah Abrahão e Luciano
de Figueiredo Mesquita, presentes, também, Marcos Viejra, Geraldo Freire
de Brito, Francisco Orímpio Pereira Marçal e Aloísio Barbosa de Sousa, respectivamente, Diretor Executivo, Diretor Administrativo, Diretor Industrial
e Assessor Jurídico do CEGRAF, reuniu-se o Conselho de Supervisão do
Centro Gráfico do Senado Federal. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra--ao Cons-elheiro Aiman No_&ueira da Gama, que emite
parecer sobre o processo número 0593/82-CEGRAF, referente a tomada de
preços número 001/82, destinada a aquisição de papéis para consumo industrial do CEGRAF. Após minucioso exame da matéria o_Conselheiro Aiman
Nogueira da Gama concluiu pela homologação da licitação, afirmando que o
Conselho de Supervisão poderia aprovar a mesma -uma vez que tudo foi feito
de acordo com a legislação aplicável à matéria. Antes de concluir o parecer, o
Conselheiro recomendou à Direção do CEGRAF. atenção no que diz respeito aos problemas inerentes às transferências dos recursos orçamentâríos da
União", pois como salientou, teril, juntamente com o Senador Jorge Kalume,
tomado parte nas negociações com o Ministério da Fazenda a respeito deste
assunto. Após estas considerações, o Diretor Executivo pediu a palavra e esclareceu que a licitação em qUeStão necessita ser homologada, uma vez que os
nossos estoques de papéis só suportam uma deri:ümda de aproximadamente
45 dias, e que este fato nos impõe a_ adquirirm-os de pronto esta matériaprima, importante para o processo produtivo. Adiantando ainda que, com rejaç_ão à situação das transferências d~_re;;cu_rsos orçamentârios, este fato tende
a se normalizar, e que apesar dos sérios problemas que estamos atravessando
com relação à disponibilidade financeira, o que nos permite dar continuidade
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ao processo, caso venha a ser homologado. O Senhor Presidente coloca o parecer em votação, sendo aprovado por unanimidade, ficando a presente licitação homologada. O Senhor Diretor Executivo do CEGRAF, Dr. Marcos
Vieira, pede a palavra e comunica aos demais Conselheiros o início das atividades de levantamento da situação das redes elétricas do CEGRAF, por firma especializada, e comunica, também, entrega de ofício ao Diretor-Gera! do
Senado Federal, Dr. Aiman Nogueira da Gama, onde solicita a designação
de um Engenheiro do quadro de servidores do Se..nado federal para proceder
junto à Comissão do CEGRAF, a avaliação dos edifíçios existentes neste Par-:
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que Industrial. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente retoma a palavra e, agradecendo a presença de todos, declara encerrados os trabalhos.
Eu, MauríciO Silva, Sec~etário do Conselho, lavrei a presente Ata, que, depaís de lida e aprovada, será assinada pelos demais membros. Brasília- DF.,
19 de abril de 1982.- Senador Jorge Kalume, Presidente- Aiman Nogueira
da Gama, Vice-Preside"n:te- Luiz do Nascimento Monieiro, Membro- Sarah
Abrahão, Membro - Luciano de Figueiredo Mesquita, membro - Marcos
Vieira, Membro.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -

ATA DA 47• SESSÃO, EM 28 DE ABRIL DE 1982

1.1 -

ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -

Pareceres

Referentes à- seguinte matéria:

-Mensagem n• 396/81 (n' 595/81, na origem).
1.2.2 -

Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n' 61/82, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parãgrafo ao art. 477 da Ççmsolidação das
Leis do Trabalho.
1.2.3 -

Discurs_os do Expediente

SENADOR LUJZ FERNANDO FREIRE- Conflito gerado pela
posse das Ilhas M alvinas.
SENADOR HUMBERTO LUCENA -PosiCionamento de S. Ex•
com_respeito aos pedidos de empréstimos do Estado da Paraíba, em tramitação na Casa, tendo em vista acusações feitas a S.. Ex• pelo Governador
daquele Estado.
SENADOR ALMIR PINTO--' Transcrição de narração feita pelo
Ex-Presidente Juscelino Kubitschek em seu livro, "Por que construí
Brasília", quando da realização ela primeira missa em Brasília.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Considerações sobre o relatório
apresentado pelo Senador Milton Cabral sobre os trabalhos desenvolviR
dos na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga denúncias sobre
o acordo nuclear BrasiiRAlemanha.
SENADOR ORESTESQUÉRCIA- Defesa da aprovação de projeto de lei de autoria de S. Ex•., em tramitação na Câmara dos Deputados,
que dispõe sobre critérios democráticos e abertos para o acesso ao rádio e
à televisão, com vistas à campanha eleitoral.
SENADOR LÁZARO BARBOZA -Apelo ao Sr. Ministro da_lndústria e do Comércio, no sentido da ínstalação, na cidade de ItumbiaraGO, de uma unidade do SENA! de formação de mão-de-obra industrial
especializada. Encaminhamento à Mesa de projeto dê lei que fixa data
para transferência do ConS_elho Federal da Ordem dos Advogados doBrasil para Brasília.

SENADOR MAURO BENEVIDES- Homenagem de pesar pelo falecimento do Sr. Miguel Santiago Gurgel do Amaral.

1.2.4 --Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem ·do Dia que designa.
1.2.5 - Comunicação da Liderança do PDS na Câmara dos Deputados
- De substituiçõeS de membros em comissão mista.
1.2.6 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n' 62/82, de autoria do Sr. Senador Lázaro Barboza, que fixa data para a transferência do Conselho da Ordem
dos Advogados do Brasil para Brasília.
!.3 -

ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei da Câmara nt? 114/81 -Complementar, de iniciativa do Senhor Presidente da República, alterando o Decreto-lei n'1 4D6, de
31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais do direito tribut_ário, e dá outras providências. Votação adiada para reexame da Comissão
de Finanças, nos terrios do Requerimento n9 47/82, após usarem da palavra os Srs. José Fragelli e Itamar Franco.
-Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciãrio, na forma que especifica. Votação adiada por falta de "'quorum"
- Projeto de Lei do Senado n9 329 j80, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho
para fim de determinar que o pagamento pór horas extras habituais também integre a remuneração. Votação adiada poi 'falta de .. quorum".
- Rrojeto de Lei do Senado n9 164/81, de autoria do Senado-r Luiz
Viana,_que declara o Marechal-do-Ar_ Eduardo Gomes, patrono da Força
Armada Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum".
- Projeto de Lei do Senado n' 352/78, de autoria do Senador Accioly Fil.ho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de
.. quorum".
-Projeto de Lei do s:enado 09255/80, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei nº 5."480, de lO de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadores
avulsos. Votacão adiada por falta de ·~quorum".
-Projeto de Lei do Senado o9 362/79, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei n9 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de .. qúorum".
-Projeto de Lei do Senado n' 309/79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe Sobre o _exercício da audito_rja .contábil e dá outras providênH
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cias. DiscussãO sobrestada por falta de "quorum" para votação do
rimento n9 35/82.

Reque~

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR MARCOS FREIRE- Inconstitucionalidade que estaria
eivado o Decreto-lei n9 1.937, que dispõe sobre a nomeação de prefeito em
município declarado de interesse da segurança nacional.
SENiDOR EVELÁS/0 VIEIRA - Politica habitacional.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Reforma tributária.
SENADOR JORGE KALUME- Necrológio do Sr. Júlio deOliveira.
SENADOR PASSOS PORTO- 2.2<> aniversário de, Brasília ..
SENADOR FRANCO MONTORO- Apoio às reivindicações dos
ferroviários da MAFERSA/SA. 450• aniversário de fundação da cidade
de ltanhaérn-SP. Dia Nacional da Mulher.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESS.:i.O. ENCERRAMENTO.
2 - ATA DA 48• SESSÃO, EM 28 DE ABRIL DE 1982
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Aviso do Ministro da Fazenda
- N9 243/82, encaminhando informações daquele Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado no 209(8l.
2.2.2 - Ofício do Sr. ]"-Secretário da Câmara dos Deputados.
Encaminhando à revisão âo Senado autógrafo do seguinte projeto:
- Projeto de Decreto Legislativo n' 2/82 (n' 126-B/82, na Câmara
dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a
ausentar~se do País no deçurso_do mês de maio de 1982, em visita oficia!
aos Estados Unidos da América do Norte.
---

-

Abril de 1982

submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Antônio 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. Apreciado em sessão secreta.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores, sobre a Mensagem n9
29/82 (n' 93/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do S~nado a escolha do Sr. Sergio de Champerbaud
Weguelin Vieira, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Togolesa. Apreciado em sessão secreta.
2.4- MATiõRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA
-- Projeto de Decreto legislativo n9 2/82, em regime de urgência nos
termos regimentais. Aprovado, após pareceres das comí_s_sões competentes.
À Comissão de Redação.
- Redação final do Profeta de Decieto Legislativo n9 2/82, em regi~
_me de urgência nos termos regimentais. Aprovada. À proffiulgação.
- Projeto de Lei da Câffiara n9 38}81:,
re&ime de urgência, nos
termos do RequerJmento n9 68/82, lido no Expediente. Aprovado, nos termos do subs.titutivo apresentado peles Srs. Senadores Nilo Coelho e
Humberto Lucena, após parecer da comissão competente, tendo usado da
palavra na sua discussão os Srs. Evandro Carre~a e Nelson Carneiro. À
ComissãO de Redação.
-Substitutivo do Senado ao Projeto de lei da Câmara n9 38/82, em
regime de urgência. Aprovado, em turno suplementar. À Câmara dos Deputados.

em

2.5- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR PEDRO SIMON- Quadro político e social do Pais.
2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
3-

DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR

2.2.3 - Comunicação da Presidência
- Referente ao Projeto de Decreto Legislativo nQ 2/82,lido no Expediente.

- Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 27-4-82.
-Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido na sessão de 27~4-82.

2.2.4 - Requerimento
No 68j82, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n' 38/82
n• 5.888/82, na origem), que altera a redação do art. 92 da Lei n' 4.737,
_
de 15 de julho de 1965 -Código Eleitoral.

4 - INSTITUTO DE PREV!DllNCIA DOS CONGRESSISTAS
- Ata de reunião da Assembléia Ge~al ordinár_ia.
-Relatório.(!' de janeiro a 31 de dezemb~o de 1981).

l

. 3 - MESA DIRETORA

2.3- ORDEM DO DIA
- Parecer da Comissão de- Relações Exteriores, sobre a Mensagem nç
24/82 (n' 79/82, na origem), pela-qual o Senhor Pr~identeda República

6 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS POLITICOS
7-

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 47~ SESSÃO, EM 28 DE ABRIL DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDE:NCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO, GILVAN ROCHA, JORGE KALUME E ALI\IIR
PINTO

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Jarbas Pas~
sarinho- Alexandre Costa_~ Luiz Fernando Freire~ Bernardhio VíanaHelvídio Nunes- Almir Píntõ"- José Lins- Agenoi'" Ma~ia- Martins Filho - Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema --Marcos
Freire- Nilo Coelho- João Lúcio_- Luiz Cavalcante- TeotôníO Vilela
-Passos Põrto- Luiz Viana- Dirceu Cardoso -João Calmon- Nelson
Carneiro- Itamar Franco__:. Tancredo Neves- 0IeSteS Quêrcia·- Herl~i
q ue Santillo - Lázaro Barboza - Gastão M üiler - Affonso C:l!!!argQ ~
Leite Chaves - Paulo Bros~ard - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -A lista de presença acusa o
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havçndç,núQJ.ero_r:s.s_i_t:nel!.~'!-l,__ decla~?
aberta a scs.são.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabaJ_h_<?S.
O Sr. (<;>~Secretário procederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•s J89, 190 E 191, DE 1982
PARECER N• 189, DE 1982
_de Economia, sobre a Mensagem n9 396, de 1981
~ (n9 595/Sl, na origem), do Senhor Presidente da República, subme-~_-tendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autori- zada a Prefeitura MuOicipal de Itapira (SP), a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 29.745.360,00 (vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta cruzeiros).
Relator: _senadar Lomanto Júnior-

_ : _p~

C~missão

C o·~ a Mensage~ n" 396/81, o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado F~eral, pleito da Prefeitura Municipal de ltapira
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(SP), que objetiVa ·cõnti·-atar jtiilto à Caixa Econômica_ do Estado de Sã.o Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco N.aciooal daJJabitação, a seguinte operação de crédito:

.. Características da operação:
A- Valor: Cr$ 29.745.360,00 (correspondente a 24.000 UPCs,
de Cr$ 1.239,39 em outubro de 1981);

B- Prazos:
I -de carência~ 24. meses;
2- d_e amortização: 216 meses;
C - Encargos:
1 -juros de 8% a.a. (7% a.a.- BNH; 1% a.a.- Agente Financeiro);
2- correção monetária: pela variação trimestral da ORTN
(UPC);
D - Garantia:
Vinculação das cotas-partes do ICM;
E - Destinação dos recursos:
Execução de obras de infra-estrutura nO conjurfiõ habitaCional
General Euclides Figueiredo- Programa FINC, naquele Município."

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoraVelmente ao pleito, por entendê-lo técnjca e finance"irament_e viãvei, não devendo os seus encargos gerar maior~_ pressões na execUção orçamentária dos próxiinos exercícios.
No mérito, o empreendimento a ser financiado pela presente operação
de crédito atende ao interesse público e concorrerá para elevar a qualidade de
vida de uma parcela da população do Município beneficiário do empréstimo.
Ante o exposto, somos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 33, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira (SP) a elevar em Cr$
29.745.360,00 (vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil
e trezentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.
O Senado Federal resolve:
Art. I I' É a Prefeitura Municipal de ltapira, Estado de São Pau!o, nos
termos do art. 2' da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 29.745.36_0,00 (vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo
de igual valor,j~nto à Caixa_ Eçonômica do Estado de São Paulo S.A., esta na
qualidade de agente finance~ro do Banco NaciOnal da Habitação :(BNH), destinado a execução de obras de infra-estrutura_ no conjUntO' habita.çional "General Euclides Figueiredo"- Programa FINC, naquele MunicíPio, obedeci- __
das as condições admitidas pClo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2"~ Esta resolução entra em vfgor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6-de]aneirO de 1982.- José RiJ.'ha, PresidenteLomanto Júnior, Relator- Gabriel Hermes- Luiz CtivalCante--: José CaiXeta - Bernardino Viana -José Uns - Benedito Canel/as.
PARECERES N•S 190 E 191, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n"~ 33, de 1982, da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira (SP) a
elevar em CrS 29.745.360,00 (vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua
dívida consoJidade interna.''
PARECER No 190, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Bernardino Viana
A Comis_são de Economia apresenta projeto de resolução pelo qual fica
(art. 1"~) .. a Prefeitura Municipal de ltapira (SP), nos termos do art. 2~' daResolução n<J 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevarem Cr$ 29.745.360,00 (vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e cinco
mil. trezentos e sessenta cruzeiros) o montante de SJJ..a dívida con~olidada interna, a fim de que possa contratar__ um empréstimo de igual v·alor, junto à
Caixa Econômica do Estado_ de São Paulo S/ A. destinado à e~ecução de
obras de infra-estrutura no conjuntQ ha!Ji~acion~l .. Gen~r~!)~-ucl_ldes Figueiredo"- Programa FINC, naquele Município, ohedecidas -as coilçiiÇões admitidas pelo Banco -Central do Brasil, no respectivo procesSo_:.
2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2"~ da Resolução n~' 93,
de 1975 (alterou a Resolução n9 62, de 1975), pois os reCursos serão prove-
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níente do Banco Nacional da H<:lbit?ção- BNH. e, dessa forma, considera3. No_ processo, encontram-se- -Os -seguintes "documentos e referências
principais:
a) Lei Municipal n"~ 1.481 de 19 de novembro de 1980, autorizadora da
operação;
b) Exposição de Motivos (em n' 369/81) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exrn"~ Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favor~
Velmente ao pleito formulado ·conforme o art. 2~' daRes. n9 93, de 1976, do
Senado Federal; e
__
_
c) parecer do Banco Central do Brasil- Departamento de Operações
com Títulos e Valores Imobiliários-- que concluiu pelo deferimento do pedido.
-4~ Há a reSsalvar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI,
da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções n<?s 62, de 1975 e 93,
de 1976), e o estabelecido no Regimento. Interno (art.l06, item ll).
5. Ante o exposto, opiriari10S no sentido da normal tfamitação do projeto, uma vez que constitucional e jurídico.
Sala das C_o_miss_ões, :24 de. março de 1982.- Lenoir Vargas, Presidente,
em exercício-- Bernardin-o Vlana-- Relator- José Fragelli- Almir Pinto
- Aderbal Jurema- José Uns- Raimundo Pare11te- Dirceu Cardoso, com
restrições.
PARECER N• 191, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Tarso Dutra
A Comissão de Economia, corri o conClusão de seu parecer sobre a Mensagem n<? 396, de 1981, do Senhor Presidente da República, apresentou projeto de resolução pelo qual fica a Prefeitura Municipal de Itapira (SP), nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 29.745.360,00 (vinte e.nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua
?ívida consolidada interna, a lim -de que possa contratar um empréstimo de
1gaul valor, junto à Caj~a Econômica"_do Estado de São Paulo S/A, destinado
à execução de obras de infra-estrutura no corijtintá- habitaciõnal ~'General
Euclides Figueiredo"- Programa F_INC; naquele Município, obedecidas as
condiçõeS admitidas pelo Banco Central do Brasil, no re"spectivo processo.
2. O projeto eni pãufa está relacionado com a construção e execução de
obras de infra-estrutura no conjún"fo habitacional "'General Euclides
Figueiredo"- P.fograma FIN~ naquele _Município.
3. Informa o Departamento de Operaç-ões com TítUlos e Valores Mcibiw
liários que a assunção dos compromissos decorrentes das operações sob exame não deverá acarretar à Prefeitura maiores pressões na execução orçamentâfi~i"d~s próximos exefcícios-tendo em vista que" o orçariient6 do Município
de ltap1ra (SP) para o exercício de 1981 previu a realização de receita de Cr$
3~2.000,0 mil (deduzidas as operações de crédito) e sua margem de poupança
(Cr$ 11 C267,5 mil) mostra-se bastante superior ao maio: dispêndio que a s1:1a
?ívida consol_idada in~erna_"apr~se!1ta_rá (CrS 40._~15,8 mil, e01 1982, após a
realização da OperaçãO pretendida e autorizada pelo projeto de resoluÇão, ora
sob exame.
4. A prop-osição mereceu da Comissão de Constituição e Justiça o encaminhamento favorável, no que diz respeito aos aspectos de constitucionalidade, juridicídadc e técnica legislatiVa.
5. Pelas razões expostas, somos pela apÍ'OvaÇão do projeto de reso!ução
de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso exame.
Sala das Comissões, 15 de ãbril de 1982. - Lomanto Júnior, Presidente
- Tarso Dutra, Relator- Lui::. Fernando Freire- Aderbal Jurema- Raimundo Parente- Affo_n_so_ Camargo_- Lenoir Vargas- Moacyr Da/la- Benedito Cane/las.
O SR.~PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publicação. _Sobre a_ mesa, projeto de lei que serã lido pelo Sr. {<?-Secretário.

t lido o seguinte
l'ROJETO I>E LEI DO. SENADO N• 61, DE 1982
Acrescenta parágrafo ao art. 477 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. J9 É acrescentado ao art. 477 da ConsOiidação das Leis do Trabalho g- pã.rágtã.fo seguinte:

"§ 69--- U empregadO{ diligendar:ra_ ~omologaç_ão diL resCisão
dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data da assinatuni. do pedido de demissão ou do recibo de quitação, sob pena

1234

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ão II)

Quinta-feira 29

de responder pelo pagamento dos juros de mora de 1% ao dia, salvo
se o atraso ocorrer por culpa do empregado."
Art. 29
Art. 39

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

Justificação
Ao estabelecer a obrigatoriedade da homologação da rescisão do contrato de trabalho, se o empregado tiver mais de um ano de serviço, deixou o legislador, ineXplicavelmente, de fixar um prazo para o cumprimento da exigência.
Com isso, possibilitou que, *'"margem da lei, vingassem práticas lesivas
aos inter~s~ dos empregados.
y·
Assim é que se o einpregãâor deve efetuar pagamento ao empregado, em
virtude da rescisão, não raro tarda em fazê-lo, protelando a homologação, es...,.
pecialmente quando se trata de despedida em massa. Em alguns casos ocorrem atrasos de um mês ou mais, ficando o empregado, injusta e absurdamente, à mercê da disposição patronal.
Impõe-se, evidentemente a adoção da medida aqui projetada.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1982. -Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 5.452, DE lo DE MAIO OE 1943

Aprom a Consolidação das Leís do Trabalho
Art. 477. É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a terminação do respectivo contrato, e quando não_ haja ele dado
motivo para cessação d~s relações de trabalho, o direito de haver do empregador uma indenizaçào, paga na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa.
§ 19 O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho, firmado por empregado_ com mais __dj: l (um) ano de servj_ço, só
será válido quando feito com a aSsistência do respectivo Sindicato ou perante
a autoridade do MiniStério do Trabalho.
§ 29 O inSirumento de rescisãO oü-recibo de quít~ção, qualquer que seja
a causa ou forma de dissolução do contrato, deve ter especifi_<=:ada '! nª~ureza
de cada parcela paga ao empregado e discríminado .o seu valor, sendq vâfída a
quitação, apenas, relativamente às mesmas parcelas (V. Súmula TST 41, no
apêndice).
§ 39 Quando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos
neste artigo, a assistência será' presÍada peJo Rep~ese~ufnt-e- do MinistériO
Público ou, onde houver, pelo Defensor Público e, na falta ou impedimento
destes, pelo Juiz de Paz.
§ 49 o pagamento a que fizerjus o 'emPregado será efetuado no ato da
homologação da rescisão do contrato de traba_lho, em dinheiro ou em cheque
visado, conforme acordem as partes, salvo se o empregado for analfabeto,
quando o pagamento somente poderá ser feito- ein dinheiro.
§ 59 Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior nã_o poderá exceder o equivalente a um mês de r_emunerªção do empregado (Redação art. e§§ Lei no 5.584, 26-6-70. DOU 29-6-70, LTr 34(521).

(Às Comissões de Constituição e JustiÇa e de Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto lido serâ publicado e
remetido às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senã.dor Luiz Fernando Freire.

O SR. LU!Z FERNANDO FREIR!J PRONUNCltl DISC.I!RSO QUE. ENTREQUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SE!I.Ã PUBLICADO POSTERIORMENTE.
~
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Tendo sido ultrapassado o
tempo destinado à Hora do Expediente e havendo inscriçõ_6s paia breVes cOmunicações, consulto o Plenário sobre a possibilidade de prorrogar a Hora
do_ Expediente por 15 minutos.
Os Srs. Senado(cs que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Estã aprovada.
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Peço a compreensão dos Srs. Senãâores inscritos para que essas breves
comuoicações sejarit- feitas dentro do pra~ ora _prorrogado.
Concedo a palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALM!R PINTO (Para uma comunicação.)- Sr.~Presidente, Srs.
Senadores:
Desejo, nesta comunicação que passarei fazei no Senado Federal, registrar um evento de significativo varo r históricO e iililito ligado à catolicidade
do povo brasileiro, cuja Pátria nãSceti -sob o signo da Cruz.
DomingO passado quandO 3.Ssistia a missa, cOmo o faço costumeiramente, na Capelinha de Fátima, deparei-me-ao ler o jornalzinho "Informativo do
Povo de Deus", com um escrito, onde inserta estava a magnífica oração pro~
nunciada pelo inesquecível Presidente Juscelino Kubitschek, de saudosa memória. quando da celebração da Pdmeira Missa, em solo da nascente capital
da República brasileira.
O fato se revestia, para rióS brasileiros, de elevada significação, pela coinR
cidência com a data da celebração do primeiro ato religioso mandado rezar
por _p~r9 __ Áll{~r~ CaJ:?ral, em_!<?~ras de_Santa Cruz, a 3 de maio de 1500, marco de fé da nossa gente.
-Após transcoiddriS 482 anOS dO--liíSTófico acontecimento, em que ce~
lebrante foi o Frei Henrique de Coimbra, relembramos hoje, que há 25 anos
passados, ou seja a 3 de maio de 1957, o pi"elado brasileiro, D. Carlos Camelo
de Va~çoncelo~ Mot~, Arç~b~spo_ge_~ã.Q pauto~- ~razen~o consigo a Imagem
de Nossa Senhora Aparecida ]:i3dro.efia
Brasil, celebrava ein tCrras desta
hoje_ formosa cid~cje a p_rirn~ir~ missa, perante urna multidão que, de diferentes Estados do Brasil, acorreu a este ponto do planalto certtral, para assistir o
batismo dÇJ. futura capital brasileira, que já ostentava o nome de Brasília.
A confi~maç_ªg _çlo espírito de catolicidade de nossa capital se daria com a
presença de S~Santidade o Papa João Paulo li, o fazendo quando de sua visi_t_a à maior NaçãQ catillka do. Mun_d.Q~ _Q 6rasi!.. diªnl~ dª Cruz histórica de 3
de maio de 1957 ~Tão grata _efeméride foi esplendidamente saudada pelo en~-~ _Pr~idente ~uscelin~ Kubitschek. Pediria, Sr. Presidente, que me permitisse a leitura de tão importante documento, para qUe conste dos Anais do Senado FederaL

a

-ao

INFORMATIVO DO POVO DE DEUS
FAZ 25 ANOS, A 3 DE MAIO ...
Bfasília era um maréo ... COmeçara o desbravamento do cerrado, seOdO-que-em p-rhldpi() de t957. a ..Cidade Livre" jã apreseritava uma população de 5 mil habitantes ... Estava na hora da "Primeira Missa"! Nunca n!l~a se fiz<?ra nesta Terra, sem que fosse "pelo sinal da Santa Cruz". Este aspecto foi acentuado oportunamente e
ouvido_c_om_emoção, na Esplanada dos Ministérios, pela voz do
Santo Padre João Paulo II, diante da Cruz histórica de 3 de maio de
1957. Deixemos que o ·saudoso Presidente Juscelino Kubitschek, ele
mesmo, des_creva com seu eslilo característico, revestido de contagioso otlrilisrrio e de espírito de Fé em Deus, de devoção a Nossa Senhora Aparecída e de amor ao Brasil e a seu Povo, o memorâvel
acontecimento:
"Havendo estabelecido as bases materiais e humanas da cidade, julguei Qu-e havia chegado _o momento de proporcionar aos pioneiros um pouco de conforto espiritual, promovendo a realização
~-da Primeira Missa no local onde se erguia a nova capital. Escolhi a
data de 3 de maio por me parecer mais expressiva, jã que recordava
a Missa mandada rezar por Pedro Álvares Cabral. As duas cel~brações se equivaliam em simbolismo. A primeira assinalara o
descobrimento da-Nova Terra; e a segunda, quatrocentos anos mais
tàrde, lembraria a posse efetiva da totalidade do território nacionã.l.
"Na manhã de 3 de maio, cerca de 15 mil pessoas reuniram-se
no Planalto. Durante váriOs dias-, Centenas de caminhões e de jipeS,
assim corno de aviões de passageiros e "teco~tecos" despejaram na
cidade milhares de visitantes. Eram goianos de todos os quadrantes
do Estado, mineirOs do Ttíârtgulo, criadores da zona de Paracatu e
curiosos de-mUitas- u-iiiâã.des da FederaÇão que chegavam para estar
presentes à Cerimônia histórica. Do Rio, seguiram, igualmente, numerosas pessoas- inclusive figuras expressívas da sociedade carioca--, O qu_e eniprestOU Un'lã nota de elegância à paisagem rústica do
Planalto. Estava presente também uma delegação de índios carajás
queos:-aviadores d_a. fA.S_ haviam leva~ode Bananal.
Eu deixara o ·Rio, dois dias antes, tomando o Viscount, com
toda a família, às 11 horas da noite, na base âerea dó Galeão. O Mi-
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nistérío comparecera em peso e, também, numerosos jornalistas e
fotógrafOs. Na manhã de 3 de maio, surpreendi-me com a beleza do
espetãculo. No local, onde iria ser rezada a Mjssa, fora Cstendido
um enorme toldo, e em torno, dele agitavam-se milhares debandeirinhas coloridas. Viam-se centenas de ônibus ... Em torno,
espraiava-se um mar de cabeças. Na véspera haviam chegado 3 mil
pessoas. Sabiam que não tinham onde dormir e iriam lutar para obter o que comer. Mas, mesmo assim, haviam feito a viagem.
Âs 10 horas chegou o Viscount; especialmente enviado a S.
Paulo para trazer o Cardeal Dom Carlos Ca_rmelo_d_e_ Vasconcelos
Motta, que traria a Imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeíra do Brasil... A Imagem, guardada em redoma com guarnições de
metal, fora oferta da cidade de S. Paulo a BraSnia e jâ havia visitado
todos os Estados e Territórios brasileiros, na revoada nacional da
aviadora Ada Regato (Nota: esta Imagem éa q1,!e se encontra hoje
na Catedral).
Antes da Missa foi batizada a primeira Criança nascida na Capital, o menino Brasília Franklin, do qual fui padrinho, e minha esposa Sarah, a madrinha. Ao se aproximar a hora da celebração, a
enorme multidão passou a se concentrar sob o gigantesco toldo, esticado na ponta de estacas e sustentado por travessões horizontais.
Quatro troncos de árvores serviram de base~ uma pedra de mármore, na qual se entronizou a_lmagem de N.S. Aparecida. A assistência
dispunha de bancos de madeira, com genuflexórios tosc_os, mas cômodos.
Aproximei-me em companhia da família do local que me havia
sido reservado, ao lado dos Ministros e demais altas autoridades.
Durante a Missa fezMse ouvir o magnífico coral femínino da Universidade Mineira de Arte e, em seguida, o C_ar_de_aLMotta dirigiu-me
uma saudação, na qual salientou a importância de Brasília que seria
"o acontecimento máximo depois do Ipiranga" e "o trampolim mágico para a integraÇão-da Amazônia na vida nacional". E concluiu
assim sua oração: "Na Bíblia se lê como Deus plantou, no meio do
paraíso terreal, a miraculosa Árvore da Vida. Brasília é- a -árvore da
vida nacional, providencialmente plantada no Planalto Centfal da
nossa Pátria. Que ã.s- bênçãos de Deus e da V1rgefn Mãe de Deus
façam com que Brasília cresça, floresça e frutifique em perene primavera da vida nova do .Brasil: fncipt vita nova!"
Após a Missa, falei aos presentes. Era a primeira veZ qUe faZia
um discurso oficial na nova Capital. .. Estamos todos nós, altos dignitários da Igreja, Militares, homens de Estado, todos nós aqui" declarei - "i'eunidos, vivendo uma hora que a história vai fixar.
Hoje é o dia da Santa Cruz, dia em que _a Capital recém-nascida recebe o seu batismo criStão; dia em que a cidade do futuro, a cidade
que representa o encontro da Pátria brasileira com o seu próprio
centro de gravitação, retólhe a sua alma eterna, .. _Dia em que
Brasília, ontem apenas uma esperança e hoje, entre todas, a mais
nova das filhas do Brasil, começa a erguer-se integrada no espírito
cristão, causa, princípio e fun-damento da nossa unidade nacional.
Dia em que Brasília se torna automatiCamente brasileira. Este é o
dia do batismo do Bra_sil__novo. to dia da Esperança. É o dia da cidade que nasce. Que Brasília se modele na conformidade dos altos
desígnios do Eterno, que a Pro_vidência fa:Çcrdesta nossa c_id~de ter·
restre um reflexo da Cidade de Deus; que ela cresça sob o signo da
Esperança, da Justiça e da Fé!" ...
Brasília nascia, de fato sob o signo de comunhão social. E, também, sob a Bênção de Deus ... " {Do livro "Por que Construí
Brasflia", pãg. 75 ss.)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo
comunicação, ao nobre Senador Dirceu Cardoso.

a palavra, para uma

O SR. DIRCEU C AR DOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, SrS. Sena-dores:
Teve início, hoje pela manhã, na Comissão Parlamentar d~ Inquérito
sobre a Energia Nuclear, a discussão do relatório do ilus_tre Relator, Senador
Milton Cabral, das conclusões do estudo e das pesquiSas que a COinissão realizou sobre o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.
QUero chamai a atei1ção do Senado para que não p~s~e desper~_ebi?a a
discussão desse relatório que abrange um volume de 1072 página-s, e em que
somente as conclusões e as recomendações do Sr. Relator ocupam 46 páginas
datilografadas, onde S. Ex• expôs as conslusões a que chegou depois de pes-
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quisar o depoimento de cerca de 60 _depoentes, tudo que aqui se disse sobre
energia nuclear.
Numa hora, Srs. Senadores, em que Angrã-1, que está atrasada alguns
anos du data de sua entrada em ação, gerando energia elétrica, em que Angrà
J, que não é do Acordo Nuclear, mas que foi construída pela Westinghouse
dos Estados Unidos, já revelou dois graves-defeitos de construção, em válvulas e na ligação do circuito primário com o circuito secundário de água, e es.tã
a exigir da Comissão de Energia Nuclear um estudo pOrmenorizado, uma viM
situ a Angra dos Reis, a fíin de que i1ós possamos fornecer 3:0 povo brasileiro
uma explicação do porquê desseS defeitos, uma usina que nos custou tão caro
e 10 anos de construção e que no fim entra com apenas 5% da sua capacidade
nominal de geração de energia- 5% .dos 600 mil megawatts a que ela estava
destinada.
.
.
Poi-tanto. esses d-ois defeitos gravíSS:íri1_-os, 6ii'melhor, que podem não ser
graves até então, mas que poderão ser gravíssimos amanhã, a Comissão ParIari1entur de Inquérito deve tomar conhecimeoto deles, a fim de dar conhecimento ao povo da causa desses defeitos, porque são os rriesrnos repetidos na
usina da Suécia, na usina da Espanha e na usina da Suíça. Portanto, os mesmos graves defeitos que paralisaram usinas semelhantes nesses três países que
possuem usinas nucle!.lres.
ASsim.-discutimos hoje dois capítulos do relatório: O primeiro~ "a inStalação e o desenvolvimento dos trabalhos"~ com vários itens. O segundo, ~·a
conjuntura--internacional e os aspectos conjunturais da energia". Amanhã,
co_ntiriuaremos, às 9 horas e 30 minutos, discutindo o terceiro capítulo das
conclusões: "a conjuntura nacional", em que o $r. Relator vai estudar o
problema du energia nucleoelétrica, em relação à capacidade e a disponibilidade de aproveitamento de quedas-d'água do Brasil até o ano 2010, -e em que
vai fãzer u-m e-nclave neste contexto, da neces~idade de se instalarem usinas
nucleares no nosso País.
Quero dizer qUe, à primeira vista, ·nos doíS p-rimeiros capítulos, rendo as
minhas home.nagens e o meu aplauso ao S( Relat9r! que está conduzindo
com equilíbrio o trabalho que recebeu apenas ligeiras modificações nos dois
primeiros capítulos iniciais. De amanhã em díitnte, nós esperamos chegar a
conclusõe~ outras bem diferenfes daquelas que S. Ex• enumerou no seu trabalho exaustivo, brilhante trabalho, porque através de 1072 páginaS examinou
tudo que passou por esta Casa, inclusive os diretores de empresas nucleares e
de energi<-i elétrica, técniCos, Tísicos nucleares, físicos nucleares estrangeiros
que aqui depuseram, di retoreS da KWU e todos que aqui passaram, mostranM
do que a Comissão Parlamentar 9_ç_ Inquérito da Energia Nuclear_ se houve
bem pelo engrandecimento -do Senado da República, e agora, nas conclusões
finais que o Sr. Relator apresentou, após 3 anOs e 8 meses de trabalho, nós
poderemos chegar a resultados que poderão enaltecer aqueles que trabalharam nesta Comissão, não somente o seu Relator, mas todos que dignificaram
o Senado tomando parte no seu exaustivo e extenuante trabalho ao longo de
3 anos _e 8 meses.
_- ___ -,
_ _
Era o que tinha a dizer, ~r. Presidente_._( Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Orestes Quércia, para Uma comunicação.
O SR. ORESTES Ql!ÉRCIA (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Todos, provavelmente, devem se recordar de um desgaste que houve
com o nosso Partido- o PMI?B- por ocasião da votação ~e uma proposta
nos~s~ de emenda -constitucional, convocandO umâ Asseinbléia Nacional
COrlstítUtn'te~-Pfatlcalnellte -fii.jlleí-s'oZiriho-nó~plenã!IO' dã Câiniuã, e houve
urna exploração muito grande, tendo em vista que o PMDB não compareceu
pai-a votar rleffi Seqllér pàra discUtíi~ úmâ pt-õpoSta qUe-síg-nifica ó n13.ioi'- élan
da luta política do PMDB.
Sr. Presidente, baseados neste fato, vrtnos a esta tribuna para, em rápída
cornuriíCilção, -alertar nossos Líderes do PMDJ3, visto que aS conversas ao pé
do ouvido não frutificam, não estão dando resultados.
'Vimos declarações recentes do ex-Ministro Armando Falcão. Nelas S.
Ex~ afirmava a desneccssidade da revogação da Lei que leva o seu nome. Felizmente, vimos também o Seflador Nilo Coelho vir à tribuna, ontem, para dizer que realmente predsamos liberar o rãdio e a televisão para os candidatos
a cargos-elctivos nas eleições de 1982, sem receio -de nenhum excesso da parte
de quem quer que seja.
Ternos também a notícia do Assessor do Presidente da República, Ministro Carlos Âtila, segundo a qual o Governo deverá definir-se sobre a revogação da lei Falcão no mês de maio_.
-Sr Presidente, estamos vindo à tribuna,_como já dissemos e_ repetimos,
tendo eh1 vista que as c_onversas ao pé do ouvido fião estão frutificando, para
alertar as Lideranças de noss_o Partido que existe um projeto nosso que revo-
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ga a lei Falcão e estabelece critérios, que nos parecem os ma,is democráticos,
pura o uso do rúdio e da tdevisão nas próximas eleições para governador e
outros cargos.
Este projeto foi aprovado no Sen-ado. t: projeto abrangente, dá 60 dias
de prazo para os Partidos irem ao rádio, à televisão- debate amplo, da mesma form•t como ocorreu cm 1974.
Temos insistido no sentido de que a Câmara peça urgência para a diScussão deste projeto. t fundamentaL
Já falumos muitus vezes com o Presidente do nosso Partido, bem como
com o Líder do PMDB na C.Tmara dos Deputados.
Estamos perdendo uma oportunidade para debater, para discutir, no
âmbito do Congresso Nacional, algo fundamental para as eleições de 15 de
novembro, cxatamentc a revogação da Lei Falcão. O projeto estabelece, democratic:.tmcnte_, critérios sobre o acesso dos candidatos, em todos os nfveís,
ao rádio cU televisão. São critérios democráticos, crité-rios abertos, critérios
realmente que yêm ao encontro das intenções da O-posição, que quer Um regime _de_rnocr{ttiCo para este País.
Portanto, m•tis uma vez- e agora publicamente da tribuna, exatamente
o lo_cal adequado para que posscrmos vir reclamar alguma coisa, mesmo que
seja do úmbito de um purtido político- mais uma vez solicitamos aos nossos
líderes para que façam um esforço, pedindo urgência para nosso projeto.
Sabemos que existe um projeto apresentado pelo Partido. A intençãoparece-nos- é de se pedir urgência para este Projeto. O projetO de riossa autoria j[l foi aprovado pelo Senado- é amplo. é magnffico. Não entendemos
porque as Lideranças do nosso Partido não se interesSam realmente por discutir esse projeto de lei. Se é_de autoria de um dos integi'-antes do P~rtido, não
é- por isso que o Partido não pode apoiá-lo.
Jú na qucsti:io da nossa proposta da emenda constitucional que convocava uma Assembléia Constituinte, ficamos sozinhos, lá no Plenário da Câmara. Gostaríamos que essa história não se repetisse, porquanto-a revogação da
Lei Faki:io é fundamental para o PMDB, é fundamental para a Oposição.
Gostaríamos de ver a Oposição lutando por esse_ objetivO, aproveitando-se de
um projeto que jú foi üprovado pelo Senado Federal e já está há mais de um
ano na Câmara dos Deputados, à e...:;pera de tramitação.
Apelamos, port;.tnto, e agora publicame'nte, para o nosso Partido, o
PMDB, c para a Oposição, de maneira geral, no sentido de que façam um esforço, a fim de que seja dado andamento a esse projeto com urgência. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre
Senador LáZaro Barboza, para uma comunicação.
O SR. LÁZARO BARBOZA (Pura uma comunicação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Serei efetivamente breve. Ocupo a tribuna para, em primeiro lugar, fazer
um apelo, que não é apenas meu, é de todo o povo da cidade de Itumbiara, no
meu E!'itado, importante Município ti. a divisa de Goiás Com -Minas Gerais e à
beira do Rio Paranaíba. Itumbiara vem, de há muitO, lutando para que ali
seja instalada uma unidade do SENAI! para formação diTnão=-de-obra industrial esrecinlizada. Essa luta - como disse --não é nova.
Itumbiara é Município que se ·vem desenvolvendo e crescendo muito, é
um grande exportar de produtos in natura. Agora, muito bem governado pelo
grande Prefeito_do meu Partido, o companheiro Radivair Miranda Machado,
o Município vem-se empenhando pela industrialização da cidade. A instalaçãooaunidaàedoSENAféd:rmaiorsigniflea~ão·para·aformaçãodemã<>

de-obra especializada no setor industriaL Inclusive a Prefeitura Municipal de
Itumbiara já fez a doação do terreno, indispensável à obra, mas até agora o
Ministério da Industria e do Comércio não fez a transferência dos recursos
indispensáveis à con-strução daquela unidade.
Daqui, Sr. Presidente, faço um apelo ao Sr. Ministro da Indústria e-do
Comércio, no sentido de que, mais rápido possível, S. Ex• transfira os recursos indispensáveis à construção da unidade do SENAI na cidade de Itumbiara.
Ainda nesta oportunidade, Sr. Presidente, dou conhecimento à Casa de
que estou encaminhando à mesa projeto de lei estabelecendo a fixação de
uma data para a transferência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para Brasília.
Brasília já completou 22 anos de existência. É um anseio da classe dos
advogados que a Ordem tenha aqui instalado o- seu Conselho Federal. Até
hoje, de procrastinação em procrastiriação, essã. medida não foi consubstanciada, co-m enormes prejuízos para a classe e para o próprio prestígio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que tanta relevância tem,
não apenas na vida jurídica como na vida política e social brasileira.
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Fªço _chegar o projeto às mãos de V. Ex', Sr. Presidente, com ajustíticativa escrita, dando conta das razões que me levaram à apresentação desta matéria. (Muito -bem.')
O SR PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Mauro Benevides, para uma comunicação.
O SR. MAURO BENEVIDES (Para breve comunicação) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob consternaÇão da sociedade cearense, a que serviu com inexcedível
devotamento durante toda a sua existência, foi sepultado, ontem, em Fortaleia,_9_ Sr. Miguel Saptiago Gurge_I dQ. Arnar_aJ, é:Oe.Stadlliino 96~_rriais ilustres,
que sempre desfrutou da admiração e do _respeito de nossa comunidade.
__ Q_otado ó~ ex_traordinâri_o dina_mis_nio__, já _em__id_ade provecta ainda mantinh.a o mesmo ritmo_de atividad_e, dirigindo-instituições de benemerência com
invulgar dedicação e espírito público.
Nascido no Município de Aracati, tádicou-se, desde cedo, em Fortaleza,
destacando-se gradativamente pelo s_eu talento e operosidade inígualãveis.
Como políticO, ao lado de Fernandes Távora, José de Borba, Paulo Sarazate e Gentil Barreira, dentre outros, fundou a Seção Estadual da extinta
UDN, de cujo Diretório fof Secretário-Geral durante vários períodos.
Em 1957, a convite do inolvidável Ra,ul Pilla, estruturou o Partido Libertador no Ceará, assumirido a coordenação da campanha eleitoral que, no ano
seguinte, elegeria Prefeíto da-Capital o General Cordeiro Neto, num movitnetl1o p-opular de muita ressonância JUnto a ponderáveis segmentos sociais.
Na administraçãO pública, granjeou prestígio iÍlvulgar, notadamente
pela magnífica gestão realiz~da à frente do IPEC, desenvolvendo intensiva
programação de trabalho que marcou indelevelmente a sua passagem pela direçào daquela autarquia.
Ao aposentar-se no Serviço Público, aceitou o convite que lhe fez o ArcebisPo -Metropolitano de Fortaleza para ocupar a Provedoria da Santa Casa,
notabilizando-se por sua capacidade empreendedora e o aprumo com que gerenciou os negócios do centenário nosocômio.
Num estilo peculiaríssimo de administrar, entregava-se, diariamente,
pelo espaço de tempo nunca Inferior a 15 liOfã.s à causa dos pobres,
assistindo-os nas diversas enfermarias da Santa Casa e do Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo.
~orno Mor~omo da Mjsericórdia e seu velho amigo, acompanhei de perto a prC!fíc~a tr~jetóri~ CUJ!lpr~da Pàr Miguel úurgel do Amaral, sempre assinalada pela preocupação constante de atender aos doentes, assegurando-lhes
Jeitos_ para a recuperação da saúde atingida.

Ao deixar a Provedoria, o saudoso extinto entregava ao seu sucessor
uma SaiJta Cãsa corri aprimorada estru-tura organizacional, ao mesmo tempo
em que saneava as finanças com esforços inauditos que lhe fizeram tornar-se
credor do reconhecimento de seus conterrâneos.
Agravando-se, há dois anos, o seu estado de saúde, ainda lhe pude transportar, ao chegar inopinadamente à sua residência, para uma Clínica Cardiológica, na qual se recuperou alguns dias depois, retornando ao convívio da
família e dos incontáveis amigos-que lhe seguiam a orientação sãbia e prudente, no campo dos encargos político-partidários.
Relembrªndo; neste instªnte; ª suª figura de cidadão exemplar,.homena~
geio a sua memôría imperecível, externando o agradecimento público do Ceará pelo muito que lhe foi dado fazer em favor de nossa terra e sua gente. {Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - A Presidência convoca sessão
extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, destinada
à apreciação das seguintes Mensagens Presidenciais:
- No 24, de 1982, que submete à deliberação do Senado a escolha do Sr.
Antônio 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 Turqu"ia; e
-· N• 29, de 1982, que submete à deliberação do Senado a escolha do Sr.
Sérgio de Champerbaud Weguelin Vieira, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à Repúblíca Togolesa.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Sobre a mesa, comunicação
que será lida pelo Sr. 19-Secretãrio.
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E lida a seguinte
Brasilia, 28 de abril de 1982.

Oficio n' 122/82

Senhor Presidente,
Nos termos do§ l'i' do art. lO do Regimento Comum·, tenho a honra de
comunicar a V, Ex•, para os devidos fins, Que esta Liderança deliberou substituir os nomes dos Senhores Deputados Jairo Magalhães, Túlio Barcelos e
Darcílio A)rreS, pelo dos Senhores Deputados Joacil Pere-iia, Ney Ferreira e
Ruy Baç:elar, respectivamente, na Comissão Mista incumbida do est_udo e parecer sobre a Mensagem n~' 34/82-CN, que .. dispõe sobre contribuições para
o custeio da Previdência Social e dá outras providências".
Aproveito a oportunid~de para renovar a V. Ex.' os meus protestos de
alta estima e distinta consideração. ;.....;.. Cantídio Sampaio, Líder do PDS.

o SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Serão feifas ~as -substituições
solicitadas.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. l '?-Secretário.
E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO

N•~62,

DE 1982

Fixa data para a transferência do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil para Brasma.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
transferir-se-à -para- Brasília no dia 31 de dezembro de 1983, ímpro"riO-gaVelmente.
Art. 2<? O Poder Executivo cUmprirá, no prazo qUe antecede a da_ta fixada no artigo anterior, as incufubências que lhe foram cometidas pel~ art. 19
da Lei n' 4.215, de 27 de abril de 1963.
Art. 3'? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contráriO.

Justificação
A medida consubstanciada neste projeto consubstancia reiViildicação da
classe dos advogados de todo o Brasil, mas é, prindpaln:t~nte, um_a iniciativa
tomada por solicitação expressá do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás.
Na verdade, tendo a Lei n9 4.213; de 63, determinado que essa transferência se faria tàOJogo os tribunais superiores estivessem funciona rido, todos,
em Brasília, nada mais justifica que a- eSta altura o Cünselho_ Federal da Ordem ainda esteja funciõnando no Rio de Janeiro, iriSistindo recalcitrantemente em ali permanecer.
Os encargos conseqüentes da transferência já fofam, pela mesma Lei n'?
4.215/63 (art. 19) atribuídos ao Poder Executivo, de sorte que, cumprida
aquela exigência -então considerada mais difícil ou mais necessária à localização do Conselho da OAB na nova capital da República, não vemos por que
deva a entidade resistir à mudança.
O prazo que aqui deferimos (até o dia 31 de dezembro de 1983) é maTS do
que sufitienuq5atã-póssibilitar tra-risfe:féflci"a-de entidade, por-maiS ôifícUltosa
que seja.
--Sala das Sessões, 28 de abril de 1982.- Lázaro Barboza.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e do Distrito Federal.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- O projeto lido será publicado e
remetido às comissões competentes.
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o Decreto-lei n~J 406, de Jl de_dezembro de 196_8, que estabelece normas gerais de' direito tributário, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob Jll's 1.3ô4 a 1.3õ6, de 1981,
das ComissõeS:
- de Constituição e Justiça;
- de Econoniia; e
- de Finanças.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 47/82, do Senador Josê Fragelli, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Finanças.)
Em vo_tação o Requerimen"""ló n'i' 47/82, lido em sessão anterior.
Concedo_ a palavra ao nobre Senador José Fragelli.

O SR. JOSf:: FRAGELLI (Para encaminhar a votação. Sem revisão do
tfrador.) -Sr. Presídente, Srs. Senadores:
VáriaS veZes tive opOrtunidade de tratar da matéria desse projeto de lei,
que nos vem da Câmara, aliâs, encaminhado pelo Poder Executivo.
Se estou solicitando a volta do processo é porque no exame da matéria
pude verificar que o projeto, parece-me não foí devidamente aprofundado na
sua análise. Sr. Presidente, a Coniissão de Constituição e Justiça deve fazer
urn estudo mais acurado da matéria.
O projeto fala, por exemplo, em normas gerais de Direito_ Financeiro.
Sabemos que o _conceitO de normas gerais de Direito FinanceirO tem sido bastante c_onflitado. Há mesmo monografias a respeito do conceito de normas
gerais de Direüo Finãnteiro;-comO, por·exempló-, um pequeno trabalho, mas
pTeCioso, do ex-Gover-nador e ex-Senador da_ República,_ Carvalho Pinto.
Como-esse, há outros estudos sobre esta matéria, Sr. Presiaente.
N.u~ -.estudo, que foi encaminhado, acredito, a todos .as Srs. Senadores,
por -uma consultaria económica_, ele lembra, no seu trabalho, o ilustre advogado subscritor, que este_proj~to agride o art. 23, item II, da Constituição Feder_al, onde, se d~termina _qu_~ 9 IC_M é sempre pago pela diferença, visto
tratar-se de imposto não cumulativo, portanto devendo ser abatido o crédito
da operação anterior. O proj~to objetiva 'aiilda dar um Ç3.rá-ter de legalidade a
pauta de valores mínimos lançada até aqui através dC portarias de secretarias
de fazenda e_ tem ensejado conflito f!.O judiciâfi_o entr_ec_çmtribuintes e o Estado. Aliás, a maior Virtude- d-o ImpOSto sobre ci-rCut~ção de Mercadorias,
quando foi adotado, estava justamente em hão ser um tributo cumulativo,
como era o Imposto de Vendas e Consignações.

Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com este projeto de lei, essa v{rtud~;: primeira e mais festejada do ICM desaparece, porque vai ser cobrado o tri-

buto, o imposto, sobre uma estimativa e quase sempre pelo industrial. Portanto, o comprador irá pagar o imposto do primeiro produtor, fazendo-se
uma estimativa as demais operações sobre-as quãi.S-, por estimativa, há de se
cobrar o Imposto de Circulação de Mercadoria.
Alega-se que o projeto visa a desbumcratizar. Mas há uma passagem do
projeto, Sr. Presidente, que diz: quando houver diferença entre a estimativa
feita anteriormente sobre a qual se pagou o tributo e o valor real da operação,
há de se cobrar o tributo sobre essa diferença, isto é, entre a estimativa e ovalor real.
Agora, vejam Sr. Presidente e Srs. Senadores, quanta burocracia há de
existir; que contabilidade, que escrituração também devem existir para se
apurar essa diferença entre a estimativa e o v~Ior real. Como é que, então, vai
desapareCer a burocracia? Ela vai ser onerada aJnda mais_,_el~_v;:ti s_er maior.
Mas, acredito que, sob o ponto de vista constitUCiC:m aT f!cnte ao art. 23,
II, da Constituição, este projeto merece um estudo mais aprofundado, sobretudo, Sr. Presidente, sob o aspecto do nosso chamado regime federativo.
Acho que o projeto, estabelecendo até isso, até essa competência - que
sobrava para o Estado- de regular a cobrança, o mecanismo de recebimento
do imposto, até isso passa a ser, agora, da competência de uma lei federal, re·
guiada por uma lei federal. Esse procedimento agride o regime federativo.
Pergunto: o que sobra para os Estados, nessa matéria tributária, para
eles regulamentarem, pa'ra eles agire~ à sua discriçãO, de acordo com as peculiaridades locais? Nada vai sobrar.
Por essas razões, Sr. Presidente, agora ~ssim emitidas perfunctoriamente, quando já o fiz aqui um pouco mais demoradamente, espero que os Srs.
Senadores aprovem o meu requerimento tão-só para isto, para um estudo melhor. Nilo vai aqui nenhum espírito de oposição, porque esta não é uma matéria política, mas é uma matéria da maior iiT!po~tância para a comunidade, e
sobre~udo para _a_ economia, e_ todos aqu_el~ que_participam das atividades
económicas -no Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
7

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles ~ Evandro Carreíra - Raifrn.indo Parente- Gabrie.l
Hermes- José Sarney- Alberto Silva_- _Mau_ro_ Bep~yides. -_ Çunha L.ima
- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Moacyr DaHa- Am_ar_~l Pei1(o_to--:- Amaral f_urla_n_7" Fra,_nc9 Mon~
toro - Benedito Ferreira - José Fragelli - Mendes Canale - Saldanha
Derzi- José Richa- Evelásio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir VargasTarso Outra.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Está finda a Hora do Expediente.
Passe-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, em turno úniCO, do Projeto de Lei da Cârilãia- n~J 114,
de 1981 -Complementar (n' 168/80- Complementar,~naCasa de
origem), de iniciativa do Sen1ior Presidente da República, alterando
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O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, peço a palavra para encanhar a
votação.

' O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nohre
Senador Itamar Franco, para encaminhar a votação.
O SR. ITAMAR FRANCO (Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Mais do que justa a pretensão do nobre Senador_Josê Frã:gelli, só que vamos urh pouco mais alêm. Entendemos que essa proposição, que está hoje
submetida ao exame do plenãrio do Senado Federal, ê, no noss_o entendimento, arbitrãria, abusiva e, sobretudo, injurídica.
Busca-se-com a medida facilitar a ação fiscalizadora do Fisco, quedestarte ficaria habilitada a promover a cobrança de um crédito dii'etamente do
produtor originário ou do dis_tribuidor mercantil, desonerando-se do pequeno pesado encargo de executar pequenos comerciantes varejistas, nem sempre
solventes do ponto de vista patriarcal.
E além do mais, Sr. Presidente, pretende-se com esse projeto - e é -isso
que o Senado tem que examinar, através da sua Comissão_ Técnica- a revogação do preceito que outorga a isenção do_ ICM na entrada de matériaprima importada diretamente pelos industriais. Quer rhe parecer, Sr. Presidente, que esse é um ponto da maior atenção e que deve merecer exatamente,
na pretensão do Senador José Fragelli, o melhor exame da Comlssão Técnica
do Senado Federal.
Há outras modificações qtie se pretendem através desse Projeto de Lei n~?
114, oriundo do Senhor Presidente da República e já e-xaminado pela Câmara
dos Deputados.
Portanto, a nossa expectativa é no sentido de que a Bancada do Goverw
no, neste instante, aprove o requerimentO, ora afire"sefltãdo à Mesa pelo Senaw
dor José Fragelli, embora entendamos que não bastaria, apenas, o exame da
Comissão de Finanças. O projeto deveria retornar· à CoiniS:sãd de CoflStiw
tuiçào e Justiça, porque, como eu já disse, Sr. Presidente, no início destas miw
nhas palavras, ele é um projeto também injuriâico.)MultO bem!}
-

VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SENADORES:

Almir Pinto- Aloysio Chaves- Amaral Peixoto- Benedito
Ferreira - Bernardino Viana -:--JoãO Lúcio - Jorge Kalumc Jutahy Magalhães- Lourival BaPtiSta- Luiz Cavalcante- l\-1arw
. tins Filho - M-ilton Cabral -Nilo Coelho - Tarso Dutru.

o

SR. PRESID-ENTE (Gilvan -Roch-a)- Vai-se proceder à apuração.

(Pausa.)

Votou Sim, I Se_nadqr; Não, 14. Não houve abstenção. Total: LS votos.
Não houve qu_prufJI re~imet:ttal.
Verificada a falta de quOrum, o Pres-idente S;Uspenderá a sessão, fazendo
acionar as campainhas durante dez minutos, após o que esta será reaberta,
procedendo-se à nova votação.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 46 minutos a sessão é reaberta às 16 horas·e-54 minutos.)
·

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Está reaberta a sessão.
Solicito aos Srs, Senadores que ocupem os seus lugares para procederw
mos à votação pelo sistema eletrônico.
Vai~se proceder à votação.
Como vota o Líder do PDS?
O SR. BERNARDINO VIANA -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Como vota o Líder do PM DB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -Sim.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) (Pausa).

Como vota o Líder do PT?

S. Ex• não está presente.
Os Srs. Senadores já pódem votar.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Em votação o requerimento.
Os Srs.- Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria sai da Ordem do Dia para o reexame solicitado.

VOTAM '"SIM'" OS SRS. SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Item 2:

VOTAM ""NÃO'" OS SRS. SENADORES:

Votação, em primei?O turno, do Projeto de Lei do Senado n"'
13, de 1979, de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para o Comerciário, na
forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e juridiciw
dadc;
- de Legislação Social; favorável;
- de Saúde, favorável; e
--de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores
Bernardino Viana e José Fragelli.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Humberto Lucena- Peço verificaçãO da votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Serã feita a verificação solici·
tada.
Solicito ·aõs Srs. Senadores que ocupem os seus devidos lugares, a fim de
que possamos fazê-la pelo processo eletrônico. (Pausa.)
Como vota o Líder do PDS?
O SR. NILO COELHO -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) Como yota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -Sim.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Como ·vota o Líder do PT?
O SR. EVANDRO CARREIRA- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) votar. (Pausa.)
( Procedewse à I'Otação ).
VOTA "SIM'" O SR. SENADOR:

Humberto Lucena

Os Srs. Senadores jã poa,.n

( Procedewse à votação)

Humbúto -LucenU;NeTson Carneiro

Aderbal Jurema- Almir PiDtO- AIÇ>ysio Chaves- Amaral
Furlan- Amaral Peixoto- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Gabriel Hermes- João Calmon- João Lúcio- Jorge Kaw
Iume-José Lins-JoséSarney -Jutahuy Magalhães- Lourival
Baptista- Lui:i Cã.Valcante -Luiz Freire_:_ Martins Filho- Milton Cabral _:. Nilo -Coelho - PaSsos Põ"rt6 - Raimundo Parente
- Tarso Dutr:a
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Votaram pela aprovação do
projeto 2 Srs. Senadores: pela rejeição 23.
Persiste a falta de número em plenário. Fica. então, adiada a votação da
matéria.
Em razão disso, os itens restantes ·não serão submetidos à consideração
do Plel1áfio, -uma
todas aS matériãS -neles contidas dependem de VOw
tação, devendo sua apreciaÇão dar-se na próxima sessão oidinária.
São os seguintes oS itens -Cuja- apreciação é adíada

vez -que

3

Votação, ~m primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 329, de
19~0, d: autona ~o Se!J-ador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Conw
s?lidaçao das Lers do Trabalho,_para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais t~~bém_ _i~t_eg~e ~ rc;!mun_eração, tendo
PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de I98I, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pehi. constitucionalidade e juridicidade·
- de Legislação Social, favorável; e'
- de Finanças, (ãvoráveL
4

Votação, e.m primeiro turno, do Projeto de Le( do Senado n"' 164, de
1981, de autona do Senador Luíz Yiana, que declara o Marecha!wdo-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aért:a Brasile_ira, tendo
PARECERES, sob n•s 8I5 e 8I6, de I98I; das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pelã constitucionalidade juridícidade e no
mérito, favorâvel, nos termos de substitutivo que aprese~ta; e
'
~--de Educação e Cultura, favorãvel ao substitutivo da Comissão de
. Constituição e Justiça.

DIÁRIO [j() CoNGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abril de 1982

5
Votação, em prini.eirá tti.filo, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do Senador AcciolY filho, que dispõe sob~e a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucio_nalidade, juridicidade e, no
mérito, favOfável.

6
Votação, em primeiro turno, do Projetá de Lei do Senado n~' 255, de
1980, .de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acres-centa dispoSitivos à
Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• salário 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.
7
Votação, em primeiro türnõ, -do Projeto de Lei do Senado n"' 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Leí
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.130 a 1.133, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Sen•iço Público Civll; e
- de Finanças.

8
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 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 Sen·iço Público Civil, contrário; -e
-de Economia, favorável, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE, que .apresenta.
(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 (Gilvan Rocha) -.Concedo a palavra ao nobre
Senador Marcos Freire.
O SR. MARCOS FREIRE, PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo.a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira, pOr cessão do Senador Teotônio Vilela.
O SR. EVELÁSIQ VIEIRA (Pronuncia_Q.seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não resta dúvida sobre a existência de um problema
habitacional em nosso Pafs. É grande o déficit de moradias, estimado pelas
próprias autoridades governamentais do setor entre 6 e 7 milhões de unidades.
Ao lado disso, desde 1964 conta o governo com uma empresa (O Banco
Nacional da Habitação), cuja finalidade seria equacionar soluções rápidas e
abrangentes para tornar efetivo o acesso à casa própria pela população brasileira maiS carente.
A criação dessa entidade significou um passo adiante. No entanto a sl,.la
situação nesses dezoito anos deixou muito a desejar, tanto assim que o dfficit
de habitações constatado quando do encaminhamento ao Congresso Nacional do projeto do BNH, de oito milhõ~s de moradi_as, pode~se dizer que retro~
cedeu em muito pou-co, -se de fato aconteceu _assi_m.
Quando foi lançada, segundo um documento-_çha_y_e_da época (O Progra:.:
ma de Ação EconômiCa do GOverno,-1964-1966), essa programação habitacional era considerada "'desejável" nas condições eritão vigentes de dificuldades de emprego no setor urbano.
Uma outra entidade governamental cuja ação também alcança a pro~
dução de _morad_ias _é a Caixa EConômica Federal. Esta dispõe de instnimentos de captação de recursos financeiros de primeira ordem, bastnndo dizer
que só em- termos de cadern_etas de poupança a CEF particípã cóm cerca de
43% do total dos depósitos do Sistema Brasileiro de Poupança a Emprésti~
mos.
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No ano de 1981 o tot-ai de depósitos obtidos pela Caixa atingiu a cl trilhão e 300 bilhões de cruzeiros. A poupança participou em 96% desse total,
ou seja, captou recursos que chegaram a I trilhão e 200 bilhões de cruzeiros.
Para se ter uma i"déia do que representa esses números, Sr. Presidente,
basta dizer que o volume total de depósitos da CEF, frente à receita efetiVa do
Tesouro Nacional, que foí de 2 trilhões e 262 bilhões de cruzeiros, alcançou o
signffiCativo -percentual de 74%.De maior alcance ainda é o fato de que enquanto a arrecadação federa!
crescia 91,7% (para uma inflação de 95,2% no ano respectivo), o sa!do em ca~
dernetas_de poupança tinha um acréscimo de 147% (ou seja, 715 bilhões de
crUzeiros a mais em relaçãO a dezembro de 1980).
Sr. Presidente, a política econômica do G~)Ve_r_no Fede~al é hoje vo!tada
para o ajustamento da atividade produtiva brasileira às restrições físicas e fi~
nanceiri:ts representadas pelo setor externo.
É a dívida externa, são os problemas do balanço de pagamentos, os
orientadores das ações governamentais.
Em razão disso desvirtuo~se o papel da Caixa Econômica Federal, ora
lançada também na política de apoio ao Setor exportador.
Para 1981 a CEF deveria realizar uma aquisição líquida de tífulos púb!icos junto ao Banco Centrai da ordem de 100 bilhões de cruzeiros, de forma a
contribuir com a polítíca -monetária-do Governo.
-- No entanto, esse número foi largamente superado. A Caixa realizou aplicações de 210,2 bilhões de cruzeiros, acima 455% do que fizera em 1980,
quando adqUiriu títulos federais n6 valO-r líquido de40,2 bilhões de cruzeiros.
Praticamente 30% do-Sãldo em cadernetas de poupança recebeu uma des~
tinação distinta daquela que seria de esperar, isto é, de apoio à construção ci~
vil.
O problema no ano corrente recebeu tratamento idêntico. O Orçamento
Monetário para 1982, aprovado_ pelo Conselho Monetário Nacional, fixou
em 100 bilhões de cruzeiros a aquisiÇão líquida de títulos públicos Junto ao
Banco Central pela Caixa Econômica Federal, tendo sido também estabelecido um limite de 16%, no mínimo, dos depósitOs em poupan-ça, em função do
comportamento desses.
Quer dizer, Sr. Presidente, as medidas necessárias a um revigo •...tmento
da construção_ cív-n deixarão de ser colocadas em prática, de vez que continua
sendo mais importante para o Governo Federal persistir na sua: política do
que reduzir o desemprego.
Os recursos para o setor serão; mais um-a vez, -insufícíntes. Ao lado disso
poderá a Caixa Econômica Federal adquirir 300, 400 ou 500 bilhões de cru~
zeir.os em títulos federais,
o financiamento de exportações de forma indireta, o que significa em última ins!ância aumentar aind~ mais as vantagens
dos grupos, principalmente multinacionais, -que operam ·na área de expor~
tação.
O défiCit habitacional pode esperar mais um tempo, até que haja condiç_ões de q~r moradia condigna a todos _o_s brasileiro~. E mais grave ainda, o
trabal~a_d9i desempregado o_u subempregado pode também aguardar que os
cornproiniSsos con1 os b30:qUeiros _iriternacioóais SeJan1_ .iteridídós- prontaine·nte, airid-ã que-COm SaCriTíCiO- seu e dos seus familiúes.
Essa política somente pode agravar os problemas sociais, sem conseguir
grandes resultados económicos, como já fartari).ente tem sido clernonstrad9.
Ê hoJ"a_de_mudar essa orientaç_ão. Assim é-de toda a importância combater o desemprego prioritariamente, gerando bens e serviços. Só assim o País
poderá atender concretamente às demandas não só nacionais como externas,
o subemprego e o desemprego.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

pa-ra

o-

O SR. PRESIDENTK (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Fnigelli. (Pausa.}
S. Ex• não está preseri.te.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. (Pausa.)
S. Ex• ·não_ estâ presente.
-·Concedo a palavra ao nobre S_enador José Richa. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
c-oncedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves. (Pausa.)
S.- Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pron.unciao seguigte <!iscurso.) ~Sr.
Presidente e Srs. SenadoreS:
Lembramos que, anteS de 1964, uma das maiores preocupações do Par!amento, em que se destacava o vigilante Deputado sergipano Leite Neto, na
Câmara, era a-chamada "verdade orçamentária". Naquele tempo, durante o
transcurso do exercício, votavam-se verdadeiras ..caudas orçamentárias". E a
elas se atribuía a maior responsabilidade pela inflação.
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Veio o Movimento de Março e, com ele, a famosa Reforma .Tributária
que ainda hoje padecemos. Não há mais caudas orçamentárias. Os orçamen~
tos, tanto .o Anual como o Plurianual, são votados quase sem participaÇão do
Congresso, inteiramente elaborados_ pelo Poder Executivo, para deleite da
tecnoburocracia e escarmento de toda a Nação.
Pensou~se que, com a correção monetária da dívida ati va da U niãol cpm
a redistribuição das incidências e da renda tribJJ't.áriª ~ntre as unidades federa~
das, com o Orçamento Plurianual, teríamos corrigido todas a~_ ma_zelas fis~
cais, e C!l povo deixaria de amaldiçoar a carga tributãria brasileira que, se não
é a mais pesada do mundo, porque representa - deduzidos_ incentivo_s e
subsídios- cerca de dezef!sete por cento do_Produ(o Interno 6ruto, quando,
em países como a Suécia, "ultrapassava os trinta e c1nCõ por cento, é a mais íiljustarnente distribuída.
Aqui, o salário é a principal renda do contribu_i~Í_e do.ú-0-ico tributo din~
to existente no País, que aprendeu a cobrar, antecipadamente, na fonte de pagamento: o .Imposto de Renda.
Falando a respeito do nosso problema fiscal, o ecoriomiSta Fàbiícío-AUgusto de Oliveira, Professor da Universidade CatóHC:?..dc; __ B~g__H_or4_onJe e
autor do livro "A Reforma Tributária de 1966 ç.~_a_cümulaç~o çf~~pital no
Brasil", adverte:
.. 0 montante nãci é excessivo e poderia ser fa2:6avelmente ampliado, sem exceder os limites compatíveis com um país subdesenvolvido. O problema, portanto, não está na carga e sim na necessidade de eliminar a forte regressividade da estrutura trib_1,1tária n.~cional, que onera muito os pobres e bem meriós os ríc_o_S."
Adverte aquele professor que cerca de oitenta por Cento da nossa receita
fiscal provém de impostos indiretos, que atingem indistintamente ricos e
pobres, ressaltando:
.. Mais que isso, a injUstiça ficiCJ?aténte quando se s_abe_que o
Imposto de Renda, por exemplo, só é progressivo até Certo ponto,
pois no alto da pirâmide ele acaba sendo congelado em cin<iüenta e
cinco por cento, o que só beneficia as grandes fortUnas."
Essas considerações levam à conclusão de que não se·. tor~a nem fácil,
nem justo, nem rendoso para o Erário taxar os produtos supérnuoS.
Assinala aquele mestre:
"Tributar mais a circulação e a produção principalmente em época de crise, pode trazer maiores prejuízos do que benefícios aos
assalariados. A saída, a meu ver, está numa ampla reforma tributãrüi que ·corrija as atuais distorções e amplie o universo_ çie atuaç,ão
da receita até aquelas faixas de ganhos e rendas ainda isentas."
Decerto isso será feRo a partir' d-e 1983. O Governo, afinal de contas há.
de ter-se convencido, pela dura experiência do estado pré-falimentar da Previdência Social, que os pobres não_ devem pagar pelos ricos~
Não ígnorãvamos, no Congresso, que havia necessidade de dar recursos
para a restauração do sistema prcvidenciãrio. Não, rio-entanto, às custas dos
mais pobres. se o Governo acha difíci_l taxar os produtos sup~r_nu_os_,__ e_~tã~ _
trate de melhorar a arrecadação, tirando mais_dos bancos, das multinacionais, dos lucros das grandes empresas, aumentando inclusive a progressivida~
de do Imposto de Renda.
Hoje a Receita Federal está muito mais ~,P~J:"~l~ada, c~m a_ cib~rn_ética e
os olhos infalíveis dos computadores, para ideritificar e punir a só-negaçãO.
Continuamos co"m impostos inji.Istíssirilos e o Professor AugustO Fabrício de Oliveira assinala:
HO I_PI ainda admite diferenciações, mas o ICM é muito pior,
pois onera de maneira uniforme todo~ os prodl!~Os, cçH_n y._ma-úl.Xa
de dezesseis por cento, sem diferencíar áS do consumo popular da~
queles suntuãrios."
O certo é que a Reforma Tributária foi debatida desde 1955 e veio, doze
anos depois, dar o fruto peco de um Código Tributário, que só empobreceu
mais aos pobres, sem melhorar, proporcionalmente, a arrecadação fiscal, distribuída em detrimento dos municípios.
Portanto, a Revolução de Março continua devendo à Nação a Reforma
Tributária q"ue prometeu, quando apenas agravou a injustiça fiscal contra o
contribuinte pobre.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
dente e Srs. Senadores:
Há poucos dias, a cidade de Xapuri- Estado do_ Acre-· viu~se desfal~
cada de seu filho Júlio de Oliveira, falecido com a idade_ de 74 anos.
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Era empresário que se dedicou ao extrativismo, no seringal São Cristóvão, banhado pelo rio Xapuri, onde também pontificou seu saudoso pai Joa~
quim de Oliveira, desde o século passado.
Do seu genitor, herdou ainda Júlio de Qliveirã 3 humildade e a grandeza
de coração, serripre voltado para o seu semelhante.
Apesar de proprietário, sendo um dos remanescentes do extrativismo,
atividade econômica que se encaminha para o ocaso, jamais conseguiu amea~
lhar fortuna, prova evidente de gue es_se ·ramo de trabalho, sujeito, pela sua
própria natureza; a dificuldades e oscilações de toda ordem, inclui-se entre
aqueles que não ofereceiTl iefOi=Oo -cOmj:)ensa-dor.
J~liq_ de 0\iveira-,_por~n:t· na~ci~_o e_m ~erço humilde, sabia resignar-se,
deilirú de ·uffia conduta peCuííâr, aprendida na casa paterna.
- Conheci e privei da amizade daquele acreano, a quem admirava pela persistência:: no_des~mpeOhõ de sua-profissão com_i!rci~l, estando sempre disposto
a enfrentar os óbices que se lhe apresentavam no caminho.
A recordação deJúli_o_de.OHveira_ fez..:_rn_e_l_c;:_I!lbrfil,r o pensamento de Sebo~
Penhauer:
•·o homem mais feliz é aquele que vive a vida sem dores muito
grandes, quer físicas, quer morais, e não aquele que desfruta as alegrias mais vivas ou os prazeres mais intensos."
Direi que, se Xapuri deplorou o seu desaparecimento, pela estima que
desfrutava entre seuS coest~dt!_~nos, por out_ro lado, sua numerosa família ficou inconsolável diante da perda de seu ente querido.
Pranteio a memória de Júlio de Oliveira, pela lealdade com que dirigia
seus negócios, pela amizade que sabia cultivar e pela valiosa ajuda ex pendida
em pi61 ae seU imiriicípio-berço - Xapuri. (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Passos Pôrto .
O" SR. PASSOS PÓRTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Aquele era um dia com~rrL n~ _Cid_açle_ do Rio de Janeiro. Mesmo para
mim que havia chegado dÕ Noi-desÚ para providenciar a remCssa da patrulha
moto--mecanizada da Comissão do Vale d9 São Francisco ao Baixo São Francisco, onde haveriâ.mos de feali:z,ar um-_trab:aiho-pioneiro na·recuperação das
várzeas de arroz e na racionalização da colheira dessa cultura.
Pela manhã estivera com o Doutor_Paul.o Peltier de Queiroz, Superintendente da Comissão, para me despedir e este me convidou para, à tarde, assistir à_assinatura do contrato entre a Comissão de_Localízação da nova Capital
Federal e a firma norte-americana Donald J. Belcher And Associates, de
lthaca, New York, para a escolha do local onde seria erguida a futura Capital
da República.
Assisti ao ato naquela tarde, no Edifício Inúbia, da Presidente Wilson:Não haveria de penSai' que naquele instante, naquela modesta solenidade sem
qualquer repercussão pública, dava-se o passo inicial e histórico da transferência da Capital, ato que eu não tive condiçõe.s de aval_iar, pela sua singularidade e pela sua grandeza. Ali, o Brasil era a primeira nação na História e basear a seleçào do_ sítio de sua capital errl -fatores -ecorlômicos e científfCos, bem
como nas condições de clima e belaza.
Pouco anos se passaram para o meu encontro com Brasília. Do Retângulo projetado no Planalto Central, cinco sítios_·ser1áiil estudados e ao sítio castanho coube a localização do futuro centro -cíVico.
Vim aqui para assinar a ata de fundaçã.o da Cidade, hã 22 anos, em nome
do povo sergipano que havia me mandado para o Palácio Tiradentes no Rio
de Janeiro. No ano daquela legislatura últ_i_ITw il-o Ríó~ a Cãfrfara fervilhava
entre o populismo de José Talarico e o moralismo udenista da .. banda de música_,'. Pouco se falava de m_u_dança da Capital porque poucos acreditavam
que o Governo cumprisse a lei .. Emival Caiado" e transferisSe no 21 de abril
de 1960.
Eu procurei me sitUar no problema; apezar de mo"ço já muito maduro em
vida brasileira, inscre~l~n:te t:lo bloco mud~ncis~~· porque sentia que a nova
êaPital era um instrumentO ímpreScind-ível ao processo de conquista e de desenvolvimento do País. A_ UDN, o meu Partido, não era como aparentou àquele tempo contra a mudança d_o Distrito FederaL Ela advogava uma edificação lenta e uma transferêncra pOr etapas dentro de um cronograma finan~
ceiro compatível com os recursos da _República. Eu, discordava dessa tese
porque nesta cultura brasileira de descontinuidade adm_inistrativa, a transferênda coritínú.aria só no texto Co_IlStitUCiõij~l •.E rne.i.ncorporei a luta pela mudança,
Fiquei no Rio, em Santa Tereza~ numacãSã com vistas para a Baia. Deixei de efl8:rossar ás filas de Copãcábãilà, aoii:de os congressistas de todo o País
iam viver as tão sonhadas rioites cariocas. Senti~me um transitório, enquanto
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a maioria nem se lembrava que Juscelino acabaria mudando. E foi_ o que
aconteceu.
Anoiteci, no dia zo-de abril, na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos
Três Poderes. Achei inacreditável a arquitetura da Praça. O mundo havia se
enriquecido com aqueles monumentos. O Edifício dõ-cong-resso Nacional me
dava uma sensação de força e de estabilidade, que eu pensava nunca mais ele
seria ameaçado pelas crises instítuciànais.
Fui dormir na casa da W-3, terminada naquela noite, par_a abrigar os
Deputados. Amanhaci o 21 de abril_escovando os dentes e banhando o rosto
numa torneira da avenida. Era a .manhã da rendição dos .. candangos" à burocracia transferida, toda ela de casaca~ fraque e roupa escura.
Pela primeira vez vi os Chefes dos Três Poderes reunidos numa solenidade marcada pela descontração e pela euforia. E a oportunidade de viver uma
cena típica da política mineira: quando Juscelino saía do plenário da_ Câmara,
o irreverente Zézinho Bonifácio marchou para ele e proclamou "você é responsável por isto aqui, o maior abacaxi deste século". E Jusfeling, encabulado e sorridente, respondeu que a culpa não era dele e_sim dos antepassados de
José Bonifácio.
Viví dias de Brasília, fuí Dii"etor-da Companhia que a construiu. Participei de varias iniciatiVas e eventos pela sua consolidação.
Hoje, envelhecido nesta Cidade de meus filhos e meus ne~os, sin.to que
ela também ê mínha. E que realizou os SO[l_hos de todos nós ... (Muito bem!)

o·s

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.

O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
No início do mês de março passado denunciei desta Tribuna irregularidades ocorridas em concorrência pública para fornecimento de 25 trens elétri-

cos ao subúrbio de Porto Alegre. Na oportunidade, a MAFERSA S/ A, em:
presa estatal brasileirà, que apresentara os preços mais baixos e as melhores
condições técnícaS, acabou sendo derrotada_ pela Mitsui Brasileira Importação e Exportação Ltda .• empresa multinacional à qual foi encomendada a
importação de trens do Japão.
À vista de lais irregJJlaridades, os tra_balh_adores metalúrgicos move:ram
uma ação popular com a qual acabam de obter do Juiz da I' Vara Civil de
Porto Alegre, Dr. JoséJatyr Pall'Agnol, a decisão de impedir o fechamento
do contrato com a Mitsui, como medida de proteção dos trabalhadores contra o desemprego.
Além disso, os deputados estaduais gaúchos constitUíram urna COmissãoParlamentar de Inquérito para investigar os fatos e a Assembléía Legislativa
de São Paulo resolveu promover um amplo debate sobre a questão MAFER~

SA S/A.
Solicito, por isSO, aos Ministérios da Indústria e do Comércio e do Plane~
jamento resposta ao pedido de informações sobre essa matéria formulado
nesta Tribuna em 13 de janeiro.
Daí por que, nesta Oportunidade, reitero meu integral apoio aos ferroviários empenhados nessa luta, ao mesmo tempo que cumprimento-oS pela
vitória alcançada na defesa dos seus direitos.

O 450' ANIVERSÁRIO DE ITANHAÊM
Itanhaém, que está comemorando seu 4~09 an,iversârío_de fundação, é
uma bela cidade situada no litoral Sul do Estado do São Paulo,_ ao lado de
São Vicente e Peruíbe.
Com uma população d_e mais de 15.000 rrlil habitantes, o mupicípio conta com um próspero setor:- industrial que produz esquadrias_d~ madeira_, massas alimentícias, blocos de cimento, artefatos de cerâmiCa, calçados e colchões, além de estaleiros e da extração de areia e de pedra. O s~tor_ agrícola es:.
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tá voltado para a plantação de bananas e no setor pecuário destaca-se a
criação de suínos.
Importante centro turístico da região, Itanhaêm possui 26 quilômetros
de praia e construção de grande valor histórico. como o Corive-nto de Nossa
Senhora da Conceição de Itanhaém e a Igreja Matriz, e tem sua população
triplicada nos fins de semana, feriados e temporadas.
Apesar- de. ter alguns problemas graves, como a ausência de um sistemade esgotos
fnsufiCiên~i3: da rede de á_gua_, Ita~haém é uma ciâ~de que contribui de forma sigititicativà -pará OdesênvolViinento do Estado e o justO lazer
de sua população. Registro, por isso, nos Anais do Senado os cumprimentos
desta C~asa pelos 4?0 anos ?e existência da cidade.

ea

DIA NACIONAL DA MULHER
A 3.0 de abril _comemor.a-se o Dia Nacional da Mulher, instituído pela
Lei n9 6.791, de 9 de junho de 1980, com o objetivo de estimular 3 integração
da mulher no processo de desenVolVimento econômico, sociã.I; Político e cultural do pc~ís.

O movimento feminista no Brasil; apesar de muito recente, conta hoje
com um número bastante signficativO de entidades que se propõem a lutar pelos direitos da mulher, hoje urna pãrtícipante ativa da vida nacional.
Ingressando na força de trabalho em número cada vez maior, as mulhe~
res têm sido bem sucedidas em todas as áreas _de atuação. Mas essa participação da mulher no mercado de trabalho estã a exigir da sociedade um sem
número-de garantias, entre ·as quais a mesma valorização profissional e oportunidade de trabalho.
Hoje, apesar "cte ainda sOfrer disCriminaçãO-, a sitUação da mulher no Brasil está mudando para melhor, graças ao trabalho pioneiro de um punhado de
idealistas que, em todo o país, inicíaram luta pela emancipação e participação da mulher em todas as atividades económicas e sociais.
Registro, pois, nos ~na is _dõ -senado_. mirih_~ solidariedade ao movimento
feminista, cumprimentando as mulheres brasileiras na d~ta em que são homenageadas por toda a Nação. (MuitO bem _I)

a

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para- a sesSãO extraordinária a realizar-se hoje, às -18 hOras e 30 minutOs, a seguinte

ORDEM DO DlA
-lDiscussão, em turno ú"nicO dõ- Parecer da Comis_são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 24, de 1982 (n~' 79(82, na origem), de 9 de março do
cone-me ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliber'ação do Senado a escolha do Sr. Antônio Ca!lris de Abi-eu e Silva, Ministro
de Seguhda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à RePública da Ttir(jUia:

..,-2Discussãó;_ em ti.irno únícõ, do Parecer da Comissão de Relações Exte-

riores sobre a Mensagem n• 29, de 1982 (n' 93/82, na origem),~de 23 de março
do corrente ano. pela qual o Sr. Presidente da República submete à delibe~
ra~ã? do-senado a escolha do Sr. Sér~ío de Champerbaud WeSUelín Vieira,
Mmtstro de Segunda Classe, da Carreirá de Diplomata, para exercer a função
de EmbaiXador do Brasil junto à República Togolesa.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) :_Está e~cerrada a sessão,~ ~
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 minutos.)

ATA DA 48~ SESSÃO, EM 28 DE ABRILDE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislativa
EXTRAORDINÁRIA
PRESIDI::NCIA DOS SRS. JARDAS PASSARINHO E PASSOS PÓRTO
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRI>.
SENADORES:
Laélia de Alcânntra - Jorge Kalume- Eunice Michiles - Evandro
Carreira- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Herme:s ~ Jar~
bas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- José Sarney
--Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto~

José Lins- Mauro Benevides- Agen-ot Maria- Martins Filho- Cunha
Lima- Humberto Lucena- Milton .Cabral-: Aderbal Jurema- Marcos
Freire- Nilo Coelho --João Lúcio- Luiz C"_valcante- Teotónio Vilela
- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos-Pôrto- Jutahy Magalhães
- LOm.anto· Júnior ..:.... LuiZ Vi-àna :__ DirCeU Cardoso - ioão Calrnon Moãcyr Dalla- Amaral PeixotO- Nelson Carneiro~ Itamar Franco-
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Tancredo Neves ~Amaral Furlan- Franco Montoro- Orestes QuérciaBenedito Ferreira- Henrique Santillo- Lázaro Barboza -Gastão Mü!!er
-José Fragelli - Mendes Canal e - Saldanha Derzi- A ffonso C amargo
-José Richa -Leite Chaves- Evelásio Vieira- JaiSori Barreto- Lenoir
Vargas- Paulo Brossard- Pedro Simpn :-Tarso Dutra.
.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) A lista de presença acusa o
comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo núq~.ero regimenta!, d~claro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. J9-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Passa·se à

ORDEM DO DIA

ItCm -1:_
-Discussão, em turno único, do ~arecer d~ Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n'1 24, de 1982 (n9 79/82, na ori__gem), de 9 _de março do corrente anp, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Antônio Carlos de Abreu e Silva, Ministro de S~gunda Cla_sse, da Carreira de _Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República da Turquia.
Item 2:

EXPEDIENTE
AVISO DO MINISTRO DA FAZENDA
N9 243, de 27 de abril de 1982, encaminhando informações daquele Ministéfíõ ã respeito do Projeto de Lei do Senado n9 209, de 1981, de aut9ria dq
Senador Leite Chaves, que prorroga, pelo prazo de dois anos, os débitos relativos a custeio_do café geado em 1981 e dá outras providências.
(À Comissão de Legislação SoCial
OFlCIO
Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafo do seguinte projeto:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2, DE 1982
(No !26-B/82, na Cumara dos Deputados)

Autoriza. o Senhor Presidente da. República a. ausendo País no decurso do mês de maio de 1982, em
visita oficial aos Estados Unidos da América do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Está o Senhor Presidente da República autorizado
a ausentar-se do Pais no deeurso do mês rle maio de 1982, para
visitar os Estados Unidos da América do Norte, a convite do '0<>vemo daquele Pais.
Art. 2.o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
tar~se

CMENSJ\.GEM N.O 156/82, na origem)
Exce1ent!sslmos Senhores Mem)>ros .do Congresso Nacional:
COnvidou-me Stl.a Excelência o Senhor Rona!d Reagan, Presidente dos Estados Unidos da América, para uma visita oficial
àquele Pais, a realizar-se em maio de 1982.
Na oportunidade serão exa!ninados t,mas de interesse das relações entre os dois Pa!ses.
No Indeclinável dever de aceitar o nol:>xe .çouvi.te, venho, em·
cumprimento ao que preceituam os artigos 44, Inciso m, e 80, da
COnstituição, solicitar ao Congresso Nacional a ne<iessárla autorização para ausentãr-me do Pais.
Brasllla, 20 de abril de 1982. - .João Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Do Expediente lido consta o
Projeto de Decreto Legislativo nll 2, de 1982, que de acordo com o~--ait~. fO_O~
inciso 1, item 18, e III, inciso I, alínea g, do Regimento Interno, o proJeto sert. remetido às Comíssões de CO_nstituiç~O e Justiça_ e de Relações Exteriores,
devendo ser submetido à deliberação do Plenário ;pós a Ordem do Dia, em
virtude do que se acha previsto na alínea a do incisO ITdO. art. 388 _da Ld)~- _
terna.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, requerimento que
será lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO No 68,DE 1982
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, al!ne"a "b" do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n• 38, de !982 (n' 5.888/82, na Casa
de Origem), que altera a redação do art. 92 da Lei n' 4.737, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral.
..
. . . _ ..
Sala das Sessões, 28 de abril de 1982.-.,. Nilo Coelho- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Passos _Pôrto)-: O requerimento_ qu_e vem de ser
lido será objeto de delib~açào após a Ordem do Dia, nos _termos__regimentais.

Discussão, em turno único, do Parecer da Comjssão _de _Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 29, de 1982 (no 93/82, na origem). de 23 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Replíblica submete à -deliberação do Senado a escolha do Sr.
Sérgio_ cte--Ctiaffiperbaud Weguelin Vieir_a, Ministro de SegUnda
Classe·. da câ.rreira de DiPiõmata;·para e"x"ercer a função de Embaixador dó Brasil junto à República Togolesa.
As matérias constantes dos itens 1 e 2 da pauta da presente sessão, nos
termos da alínea h do art. 402 do Regimento Interno,_9_everão ser apreciadas
em sessão secre_ta.
.. Solicito aos Srs. rUnciOitãrios as proVTdências neCessárias, a fim de que
seja respeitado o dispositivo regimental.
(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 40 minutos e volta a ser
pública às 18 horas e 50 minutos).

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esgotada a matéria da Ordem do Dia, passa-se à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n9 2, de
1982, lido no Expediente, e que, nos termos regimentais, deve ser discutido e
vo,t~do nesta oportunidade.
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
" ll' 2, de 1982 (n' 126(82, na Câmara dos Deputados), que autoriza o

Senhor Preside11te da R~pública ~ au~ent~r-se do País no decurso do
mês de maio de ·1982: em vi::.iia ÕfiCtal aos Estados Unidos da
América do Norte {dependendo de pareceres das Comissões de
Constituição (: Ju_stiça e de Relações Exteriores).
Solic1t0 do iiohre-Sf. Seilããõi- Aloysio Chaves o parecer da Comissão de
COnsfifUição e Justiça.
O SR. ALOYS10 CHAVES (Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Senhor Presidente da República, com a Mensagem n9 156, de
l982, solicita ao Congresso Nacional, nos termos dos arts. 41, t II e 80 da
Constituição Federal, autorização para ausentar-se do País, em atendimento
a convite que lhe foi formulado pelo Senhor Ronald Reagan, Presidente dos
Estados Unidos _da América do Norte, para visitar, em carãter oficial, aquele
país amigo, no mês de maio do corrente ano.
A Mensagem Pres-idencial esclarece que, na oportunidade da visita, "Serão examinados terrlas de interesse das relações entre os dois Países".
Plenamente justificada, assim, a presente SÇ>Ii_citação do Senhor Presidente da República. conSOante, aíõda, as normas expressas nos arts. 41, III e 80
da Constituiçil.o federal, opinamos pelO deferimento da autorização, nos termos do pedido constante da Mensagem sob exame.

o-sR:.iRESIDÉNii;;.JJ_arba>_p;ss~riJ1.ll9J - Çonced~ a palavra ao
nobre Senador Paulo Brossard, para proferir o parecer da Comissão de Relaçõe_s Exteriores.
O SR. PAULO JlROSSARD (Para emitir parecer. Sem revisão do orado{)-_ sr. Presiden.ie, sr-s:-Seiüidores:
Está em exame o Projeto de D_ecreto Legislativo n9 2, do ano em curso,
projeto originário da Câmara dos Deputados, onde tomou o n'1 126.
A sua ementa é esta:
''Autol'í2;o o _Seoh.or ~residente da República a ausentar-se do
País no deçursQ_~-~ m~s d.!tJTiaio _c:ie 1.982_, em visíta oficial aos Estados Unidos da ~Jn~r_i_c<t dp_No_rte/' _
-A visita oficial do Presidente da República é a convite do Governo dos
Estados Unidos da América.
A Mensagem, Sr. Presidente, ou melhor, a ementa do projeto e o seu
enunciado, ou o enunciado no ~eu art. 111, diz claramente do conteúdo do_ assunto a ser apreciado por esta Casa.
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A mensagem é, extremamente breve, eu diria mesmo que é

lacô_ni~:

"Convidou-me Sua Excelência o Senhor Ronald Reagan, Presidente dos Estados Unidos da América, para uma visita oficial àquele País, a realizar-se em maio de 1982.
Na oportunidade serão examinados temas de interesse das re-

lações entre os dois Países.
No indeclinável dever de aceitar o nohre_cnny_Lte, venho, em
cumprimento ao que preceituam os artigos 44, inciso III, e 80 da
Constituição, solicitar ao Cõngresso Nacional a necessária autOri-

zação para ausentar-me do País."
Como sabe a Casa o Presidente da República não pode ausentar-se do
País sem a anuência do Congresso; ê o que estâ a solicitar, jâ tendo obtido o
voto favorável da Câmara âos Deputados.
Sr. Presidente, não tenho dúvida alguma em emitir parecer favorável à
proposição. Quer-me parecer que um cOnVite oficial feito por um Governo, e
por um Governo de urna Nação importante c_omo são os Estados Unidos da
América, ê quase um dever de cortt:siÇI "aceitá-lo.
De mais a mais, são tantos os inte(esses que interligam us dois Estados
que, quer me parecer, há sempre interesse em contactos pessoais entre Os Chefes de Estado das respectivas Nações.
Ainda mais, Sr. Presidente, considerando a conjuntura internacional,
considerando a situação criada no continente americano, pefos acorltec;imentos do dia 2 do corrente mês de abril, eu creio que essa visitá poderã ter ainda
um aspecto makimportante, inais relevante~ V. Ex•_ é testemuilha, Os que freqüentam esta Casa são cientes do interesse que vem despertando o caso surgido em torno das ilhas Malvinas ou das ilhas Falkland.
E é natural que-aespertasse, porque, realmente, é um caso que tem indispensável gravidade e pode tomar _feições ainda maiS -graVes.
O Senado sabe que, desde a Regência, ó Brasil tem manifestado a sua
simpatia pela pretensão argentina em relação às ilhas Falkland. Est<;i é um dado, um dado da nossa História diplomática, da nossa História Política. Desde
que surgiu a ocupação das ith::J.s Malvinas OJJ.ilhas Falkland, pelos ingleses,
que o Governo brasilei(o, o Governo d.;~. __Regência fixou esta posição. Este ê
um dado do problema.
Mas o problema hoje surgido é outro. t que, recorrendo a meios que não
são propriamente jurídicos, que não são propriamente os cOnsagrados pelo
Direito Internacional, que não são propriamente oS consagrados pela Carta
das Nações Unidas, que não são também os consagrados pelo Tratado do
Rio de Janeiro, a simpâtica nação viziilha, a qual me ligam tantos vínculos de
afeto e de simpatia, tomou a iniciaüVã de fazer valer o seu direito, ou o seu
pretenso direito, de uma forma que não é propriamente a consagrada pelo
Direito Internacional.
Isso gerou uma série de ações e reações que vêm absorvendo vivamente a
atenção e a competência dos diplomatas das Américas, sem excluir o Ministro que dirige o Serviço de Estrangeiros do nosso País, que neste momento,
não se encontra no seu Ministério, mas se encontra em Washington, exalamente em função de reunião da Organização dos Estados Americanos.
De modo, Sr. Presidente que, embora a Mensagem não diga, imagino
que até este assunto venha a ser objeto de CQnversação entre os .dois chefes de
Estado das_mai_s importantes nações da América do Sul e da América do Norte.
Queira Deus que quando o encontro se der, o assunto já esteja resolvido
pelos meios jurídicos, pelos meios diplomâticos.
Queira Deus, que este assunto já seja um tema do passado. De qualquer
sorte, quer-me parecer que esse fato, se outros não houvessem, aconselharia
que o Chefe de Estado da República brasileira e o Chefe de Estado da República norte-americana tivessem um encontro.
A Mensagem parece que, consagrando uma expressão tradicional ou
uma fórmula tradicional diz que, na oportunidade, serão examinados temas
de interesse das relações entre os dois_ países.
Aqui, vai-me perdoar o redator da Mens_agem, embora seja esta uma fórmula tradicional, quero manifestar as minhas restrições a essa fórmula, até
porque, ela não diz nada.
Teria graça que dois Chefes de Governo, dOis Chefes·de Estado se encontrassem, por iniciativa de um deles, senão para conversar, para examinar assuntos que fossem do interesse das relações entre os .dois países? Isso é o óbvio, isso é o óbvio.
Com o devido respeito, Sr. Presidente- e já um ocasião tive o ensejo de
manifestar as minhas reservaS ã essa fórmula- eu quero repetir, renovarestas reservas nesta ocasião, porque a fórmu]a empregada não diz coisa algu-
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_ma. Mas, creio que_, _talvez por conveniências, não sejam arrolados, não sejam
mencionados Os- tt::m-aS:-espeCíficos que devem ser tratados, sem embãrgo daqueles que. naturalmente, hão de surgir no curso das conversações, porque
entendo cu que uma reUnião dessa natureza_ não fica circunscrita, obt-igatoriamente. a um tema predeterminado, ou a um ternário predeterminado- pode
ficllr- mas é natural também que fique aberta a pauta para os assuntos que
os irHerlocutores entendam conveniente versar.
Agora, emitindo parecer favorável, Sr. Presidente, à proposição em exame. gostaria de renovar algo que disse em ocasião anterior e que, para gáudio
meu, vinha receber a solidariedade do então Presidente do Senado e hoje Presidente da Comissão de Relações Exteriores, do nobre Senador Luis Viana.
Eu disse que entendia que depois da visita feita deveria haver um relato ao Senado e à Câmara, ao Congresso, que autorizou o afastamento do Presidente
da República dá território nac!Oi:tãl para uma visita que, evidentemente, não
é uma visita turística, nada mais natural, nada mais lógiç:o que um relato, ainda que suscinto. fosse feito ao Congresso para que este tomasse conhecimento. ainda que em resumo, ainda que sucintamente, dos grandes temas tratados pc!Q Chefe do Governo brasileiro.
Sr. Presidente, já eXPuS eSte perito dC v1Siã ém ocasião anterior e me
lembro que o Senador Luiz Viana,_ depois, externou a sua concordância com
este entendimento.
De modo que, Sr. Presidente, não hesito em emitir parecer- faVOráveJ à
p·ropdslÇãó, e ao mesrnd tempo reiterar esteopOiito de vísta que, penso, não
seja um ponto de vista pess_oaL ( Muito__ ~eml)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) ,...- bs pareceres são favoráveis.
Completada a instrução dlol matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em votação,
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como estão.

(Pausa.)
Aprovado.
A matéría via à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Sobre a mesa, a redação final, que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretário.

E lida a _seguinte:
PARECER N• 192, DE !982
Da Comissão de Redação
Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n9 2, de 1982 (n~'

126/82, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Aderbal Jurema
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n'i' 2, de 1982 (n9 126/82, 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 oticiái""ã.Os Estados Unidos da Américé! do Norte.
Sala das Com_issões, 28 de_ abril de 1982. -Laélia de Alcântara. Presidente - Aderbal Jurema, Relator - Saldanha Derzi.

ANEXO AO PARECER N• 192, DE 1982
Redaç-ii"Qfinal do Projetq de DecretÔ Legislativo nP 2, de 1982 (nP
/26/82. na Câmara dos Deputados).
Faço sober que o Congresso Nacional aProvou, nos termos do art. 44,
inciso III, da Constituição, e eu,
, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1982

AutoriZa o Senhor Pres_ident~ da República a ausentar-se do País
no decurso do mês de maio de 1982, em visita oficial aos Estados Unidos da América do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I I' É o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se
do País no decurso do mês de maio de 1982, para visitar os Estados Unidos
da América do Norte, a convite do Governo daquele País.
Art. 2~' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Achando-se em regime de
urgência a matéria cuja redaç~o final_acaba de ser lida, deve esta ser submetida imediatamente à deliberação do Plenário.
Em discussão a redação finaL (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada.
Em Votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vai-se passar, agora, à
apreciação do Requerimento n.,. 68/82,lido no Expediente, de urgência para o
Projeto de Lei da Câmara n' 38, de 1982.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
(Pausa.)

Aprovado, contra o voto do Senhor Evandro Carreira.
Aprovado o requerimento, passa-se imediatamente à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único; do Projeto de Lei da Câmara nll38,
de 1982 (n' 5.888/82, na Casa de origem), que altera a redaçâo do
art. 97 da Lei n'4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral.
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição..e Justiça.)
SolicitO ·do nobre. S.enadQ.r Açl.erbal Jurema. o parecer_ da _Çomissão de
Constituição e Justiça.
O SR. ADERBAL JUREMA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O Projeto sob exame, originário da Câmara d_o.s Deputados, altera a redaçào do artigo 92 do Código Eleitoral- Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965
-com o objetivo de estabelecer que, nas eleíç-3es proporcionnais, cada partido poderá registrar candidatos em número -qt:. ... ,\ão exceda ao triplo das vagas
a preencher.
A matéria foi aprovada na: outra Casa do Legisl_a.tivo .. com parecer favorâvel da douta comissão de Constituição e Justiça, serr emendas.
Diante do exposto e como inexiSteril óbices quanto aO aspecto juridico~
constitucional. nosso Parecer é, igualmente, pela aprovação do presente projeto.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O parecer da Comissão de
Constituição e Justiça conclui favoravelmente ao projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Sobre a mesa, emenda cuja leitura será feita pelo Sr.-·111-Secretário.

t lida a seguinteEMENDA N• l-SUBSTITUTIVO
(De Plenãrio)
Ao Projeto de Lei da Câmara nll38, de 1982~ que altera a redaçãÇ> do art.
92 da Lei n• 4.737, de 15_ d<> julho de 1965 -Código Eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. O arL22da Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965 que instituiu o Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte__rcdação:
~· Art. 92.
Para as eleições que obedecerem ao sistema prOporcional, cada partido po.derá registrar candidatos até d. limite de:
a) Para a Câmara dos Deputados - o número de lugares a
preencher mais um terço, completada a fração;
b) Para as Asscmbléiils Legíslativas- o nú-mero de lugares a
preencher mais a metade, completada a fração;
c) Para as Câm"aras de Vercad.o.res- o triplo do número de
lugares a preencher."

Parágrafo único. Nos Territórios Federais, p~xa a Câmara âos_D.epu~
tados. cada partido poderá registrar o dobro do número de.I.ugares a preencher.
Sala das Sessões, 28 de abrir de 1982.- Nilo Coelho- Humberto Luce-

Abril de 1982

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Para discutir o projeto. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tive o ·c-uidado ct·e fazer -i.irit câiCulo -ao- nfrrrl<~ro-de candidatos que coo~
correriam a um pleito na Capital de São Paulo. Seriam 2405 se vitorioSo o
projeto, ta r como~i!laborado nu Câmara dos Dçputados. No Rio de Janeiro
seri<.Wr um- pouco--menos~ serta:m l888, .. I?~gsando nos candidatos. Mas temos
de·pensar no eleitOr. d eleitOr Vai se ciefrO-rüar, numa- cabine, cOm uma lista de
candidatos, c a lista de.candidatos Qe S.ão Paulo seria de.Z405; aí ele teria de
pes.cm os candidatos _cm que deveria votar.
__
Evidentemente _que e~e texto C9'_1_Tl.O veio da Çâmara dos Deputados re~
Presenta uma terltativa de trazer- faço justiÇa" aos que o aprovaram- de
trazer mais elementos novos para a vida pública, de carrear para a atividade
partidári~i muitõs dos que até boje não tiveram essa oportunidade, princlpalmeiite cm·conseqüêndTI.dos candidatos natos que antigamente eram só Deputados, e hoje passaram também a ser os Senadore.s.
De modo que a emenda, tal como redigida, realmente, só modifica um
texto que é o que diz respeito aos DepUtados Estaduais.
Como acentuou o no.br.e. Senador, representante d.o Partido Trabalhista,
o noSso brai(O representani-e dO.AmazOnas, Evandro Carreira, quanto a Deputados Federais a sitti3.çã0 é. a.-mesrilã, um terçõ;· quanto a Vereadores é a
meSma, é tim tríplo; mas ·quanto a Deputados Estaduais, em vez de um terço,
<.fl.iitlenta·para·~rhletade:-É uffia iiOvidade que pode.causar alguma mossa, alguma dúvida no eleitor, mas certamente não prejudicará os Partidos e possibilitará a presença de maior número de vocações políticas no plano eleitoral.
Acho, Sr. Presidente, que a emendã, tal como redigida, facilitará, não reproduzirá os excessos do texto do Senado e contribuirá para que novas vocações se iniciem na·-vi·da pública através das Assembléias Legislativas.
Por isso, Sr. Presidente, voto a favor da emenda, tal como redigida.

e

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Continua em discussão a
matéria. ( Pausã.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
- -:::; Ericerraaa- ã ·discussão da matéria com emenda, deve a Comissão de
Constituição e Justiça se pronunciar sobre esta.
Solicito ao nobre Sr. Senador Aderbal Jurem a o parecer da Comissão de
CQnstitUição e Justil;a . .sobr.~ o S.L!bs"ülÜtjy_Q. d.~ plenário.
O SR. ADERBAL JUREMA (Para emitir parecer.)-- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Diante do entendimento. das Jid.eraoças, do Líder do meu Partido, PDS,
Senador Nilo Coelho e do Lider do PM DB Senador Humberto Lucena e
C:Qmo_n_ij_o enço_ntro qualquer razão para não considerá-lo constitucional e
jurídico, o meu parecer é favorável à emenda.
O SR. PRESIDENTE {iarbaS Passarinho)- O parecer conclui favora~
velmente ao SJ.!Pstitutivo de plenário .. passa-se à votação da matéria.
.Em votação o substituti.v9,_que fem prefe_rência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) Aprovado.
Aprovado, contra ovo~? do nobre Líder Evandro Carreira.

O Sr. Erandro Carreira (PT- A M) - Sr. Presidente, peço verificação
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• serã atendido.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -'Solicito ao,{Srs. Senadores
que ocupem seus assentos individuais, para ·votaçãO nominal.
- ComO voúl O' ilObre- Líder do PDS?
O SR. BERNARDINO VIANA -Sim.

na.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)--,- Como vota o nobre Líder
do PMDB? -O SR. HUMBERTO LUCENA- Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em discussão o projeto e o
substitutivo de plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do Partido dos Trabalh<.!dores?

O Sr. E,.·andro Carreira (PT -

AM) -

Sr. Presicl:ente, pe·ço a palavra·.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Sr. Senador Evandro Carreira, para discutir a matéria.
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ P[JBL!CADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Nelson Carneiro - Sr, Presidente, peço a palavra para discutir o
projeto.

O SR. EVANDRO CARREIRA- Não.
O SR. PRF.SIDENTE (Jarbas Passarinho) -Os Srs. Senadores jã podem votar. ( PçiUsa.)
( Procede~se à

~·otação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENAJJORES:

Aderbal Jurema- Affonso Camargo -Agenor Maria- AIruir Pinto- Aloysio Chaves ----:.Amar.al Furlan- Amaral Peixoto
- Benedito. Ferreira - Bernardino Viana - Cunha Lima - Dirceu
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Cardoso- Evelasio Vieirã- Franco Montoro- Gabriel Hermes
-Gastão MUller- Helvídio Nunes- Henrique Santillo -Humberto Lucena -João Calmon - Joã·o Lucia -Jorge Kalume José Fragelli -José Uns- José Richa- José Sarney - Jutahy
Magalhães- Laélia de Alcântara- Lázaro Barboza- Leite Chaves- Luiz Cavalcante- Martins Filho- Mendes Canale- Milton Cabral- Nelson Carneiro- Paulo Brossard- Pedro Simon
-Raimundo Parente ~Tancredo Neves- Tarso Dutra- Teotônio Vilela.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vai-se proceder à apuração. (Pausa.)
Votaram sim 40 Senadores.
Não houve abstenção.
Total 40 votos.
Solicito ao Senador Evan_dro Carreira que verifique sua votaÇão·.
O SR. EVANDRO CARREIRA- Deixei de votar no painel porque
votei como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A área eletrônica do Senado ainda não se preparoU para o pluripartidarismo. De modo que as ·caíxetas
dos Líderes estão fechadas, evidentemente que a boca não, mas as caixetas estão. Em conseqüência o voto de V. Ex• serã considerado "Não". _
O Sr. Marcos Freire- Sr. Presidente, pediria a V. Ex•, se possível, para
computar o meu voto como sim.
Votaram "Sim" 41 Srs. Senadores e .. Não" 1.
Votaram 42 Srs. Senadores.
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto._
A matéria vai à Comissão de Redação, a fim de ser redigido o vencido,
para o turno suplementar. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, parecer da
Comissão de Redação que vai ser lido pelo Sr. 1..,-Secretário.

E lido o seguinte
PARECER N• 193, DE 1982
Da Comissão de Redação
Redação do vencido para o turno suplementar do substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 38, de 1982 (n' 5.888/82, na
Casa de origem).
Relator: Senador Aderbal Jurema
A ComisSão apresenta a redação do vencido para o turno suplementar
do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 38, de 1982 (n'
5.888/82, na Casa de origem), que altera a redação do art. 92 da Lei n• 4.737,
de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1982. - Laélia de Alcântara, Presidente - Aderbal Jurema, Relator - Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 193, DE 1982
Redação do vencido para o turno suplementar do substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 38. de /982 (n' 5.888/82, na
Casa de origem}, que altera a redaçào do art. 92 da Lein9 4.737, de 15
de julho de 1965, que instituiu o Códi'go Eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 92 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965, que instituiu o
Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação:
••Art. 92._ Para as eleições que obedecerem ao sistema proporcional, cada partido poderã registrãr candidatos até o limite de:
a) para a Câmara dos Deputados - o número de lugares a
preencher mais um terço, completada a fração;
b) para as Assembléias Legislativas- o número de lugares a
preencher mais a metade, completada a fração;
c) para as Câmaras de Vereadores- o triplo do número de lugares a preencher.
Parágrafo único. Nos Territórios Federais, para a Câmara
dos Deputados, cada partido poderá registrar o dobro do número
de lugares a preencher."
Art. 29
Art. 39

Esta Lei entra em vígor na data _de_ sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho)- Estando a matériã eiil regime de urgência, passa-se à sua imediata apreciação.

Quinta-feira 29

1245

Discussão, em turno suplementar, do substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nP 38, de 1982.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Encerrada esta, sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 318 do Regimento Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) ~ Concedo a palavra ao
nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Brasil nos últimos 18 anos tem sido um País carente do que chamaríamos
ética do p9der.
Neste momento, por exemplo, por todos os reca_ntos da Pátria a máquina estatal brasileira foi __tranSfõi"rriã.da em máquina eleitoral.
. O p-oder gerir a coisa pública no País, já marcado pelo estigma da ilegitimidade, se o colocamos em termos democráticos, tem agravado seu exercício
ã-ntiético pelo uso e abuso das verbas públicas, afinal confessado na Capital
do meu Estado pelo Ministro Mário Andreaziã..
A 5 de abril último, quando lançava o Programa de Assistência aos Municípios, esse Ministro disse, textualmente, que o fazia para que "todo mundo
vote no PDS".
:e. lógica, portanto, a inferência de que a distribuição da verba de 7 bilhões de cruzeiros pelas prefeituras do País vai seguir critérios exClusivamente
político-eleitorais incontroláveis e não sujeitos à fiscalização.
As palavras do Ministro Andreazza foram muito claras "para que todo
mundo vote no PDS", acrescentando: •• ... é necessãrio, ê vital que se ganhe a
eleição deste ano, pois o Presidente Figueiredo necessita de sustentação política para prosseguir seu trabalho".
E como ' 0 Presidente necessita de sustentação política para prosseguir
seu trabalho", o MinistrO Andreazza foi a Porto Alegre levar dinheiro a 38
prefeitos ••para que todo mundo~ as palavras são dele, foram publicadas e
não houve desmentido -vote no PDS".
Mas neste mesmo contexto há, ainda, a iniciativa- do Banco do Brasil, na
aplicação de 2% de_s_eu lu_c_ro líquido em 1981 nos municípios com menos de 5
mil habitantes, a tempo de ajudar o PDS.
É o que leio na impresa (O Estado de S. Paulo, edição de 23 de abril último, pãgina 20), informando que essa ajuda do Banco do Brasil ao PDS já,
conta com uma verba de 2 bilhões, 480 milhões de cruzeiros, para financiar
o_bras e aquisições nessas comunidades, para empréstimos com 20% de cor~
reção monetãria efetiva.
Então, o Ministro Andreazza - ••para que todo mundo vote no PDS"
-cuida dos municípios com mais de 5 mil habitantes e o Banco do Brasil..a tempo de ajudar o PDS"- cuidarã daqueles com menos de S._ mil habitantes, com a mesma disposição antiética de uso e a·ouso dos recursoS que são de
todos, para pressionar em favot de_ alguns.
Falamos em ética do poder e sublinhamos o fato de estar ausente dos
executivos sofridos pela Nação nos últimos 18 anos, visto que a entendemos
com isenção e lisura, equilíbrio e discernimento no trato com recursos gerados pelo trabalho de toda a sociedade brasileir~, agora aplicados ''para que
todo mundo vote no PDS".
Já não -bastara a orgia dos "ciedencianl-erit6s", da Previdência Social,
numa simples ca~panha interna do PDS gaúcho.
O que podería ter sido um exemplo de vigoroso conteúdo democrãtico
- a prévia do PDS em meu Estado - transformou-.s~, pelas pressões da mãquina estatal, em duvidoso episódio. Foram comprometidos recursos que não
pertenciam ao Ministro-Candidato, mas a_o todo nacional, para usufruir a vitória da sua insopitãvel vaidade, ainda que comprada com o dinheiro do povo.
Causa espanto aos democratas fatos como os citados, muito embora eles
sejam provas primárias, se colocadas em paralelo com das distorções do processo econômico, que estão agravando· a cada dia a qualidade de vida dos assalariados e da clas_se média, ao mesmo tempo em que privilegia o grupo minoritário ligado ao poder, à SO!J11?ra do poder e o próprio poder.
A queda desumanizada do poder de compra dos brasileiros, forçada por
todos os descaminhos do autoritarismo, é uma-realidade sob nossos olhos,
em termos de alimentação, educação, saúde e habitação.
Todos estes naturais componentes do desenvolvimento resultaram comprometidos, pela dependência da _ação neocolonialista que prejudica o atual
regime, tanto externa quanto internamente.
Não há quem ignore, ~este Pais, a crise generalizada decorrente das velhas estru-turas, pelo que se impõe a efetivação de Reformas substanciais.

de
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Vargas foi impedido de fazê-las. mas a reação à sua morte afastou da história, por 10 anos, as tentativas de assalto às instituições, na conjura que o levou ao dramático desfecho.
Dez anos depois, tivemos o Movimento de 1964.
O que veio depois - a realidade nua e crua daquele movimento ----:não é
preciso repetir. Sabemos seu significado e o que resultou dele para o Brasil e
os brasileiros. Sabemos que Democracia nos deram. Sabemos a que níveis
chegou a corrupção. E sabemos o preço cobrado à Nação para impedi-la de
pensar em liberdade.
__
-Os brasileiros viram a ocupaçãt:fdos espaços econômicos nacionais pelas
forças do capitalismo estrangeiro, cujo-império lev_ou à desnacionalização
nossa capacidade produtiva e submeteu os trabalhadores brasileirOs ao empobrecimento desumano de que é vítima até hoje. -A classe média, poupada a princípio, foi incluída logo no mesmo processo pauperizante e amarga agora uma situação incontrolável de perda dos valores essenciaiS~ Foi marginalizada na sua condição histórica de ponto de
apoio para erguer e projetar o desenvolvimento social, no complexo de uma
civilização democrática.
-_ .
A concentração da renda e da riqueza; a inflação; o Estado Unitârio,
buscado pela Reforma Tributária de 68; a proteção aberta aos interesses eco~
nômicos-externos; a dívida contraída lã fora, que já Superou os-60 bilhões de
dólares e feita aqui dentro, que os especialistas afirmam chegará ainda este
ano aos 8 trilhões de cruzeiros; o~ salários achatados; os_gastos fara_ônicos do
Estado e de suas empresas, protegidos pelos segredos do orçamento monetário- tudo isto e muito mais, que seria interminável, se fôssemos citar pormenorizadamente, deu no que deu: o povo empobrecido pela dominação imposta, em revoltante contraste com a riqueza de uma minoria, que o \•sistema" protege, corno se somente ela fosse a Nação.
Temos diante de nossos olhos o desemp~ego. Lembramos das primeiras
advertências da Oposição para o problema, então nascente e mais facilmente
contornável. O Governo investiu no desmentido. Para ele era afirmado um
problema setorial, logo resolvível pelas providências que já adotara.
Não esquecemos, também, quando acusávamos a queda do poder de
compra dos assalariados e da classe média e o Governo deu CO!flO resposta
que se empenhava na luta contra a inflação e, conseqüentemente, todos os estratos_ sociais estavam chamados a iguais sacrifíCió"iL- ~ " -- -~ --Quanto ao desemprego, generalizou-se. E, hoje, a mais violenta 3rma de
decomposição social, montada pela insensibilidade de tecnologias importadas, cuja sofisticação substituiu homens por máquíriã.S, n·u~rtcfte:Ssó_ anãrquico de procura de maiS -e maiores-lucros, tanto no meio rural co:mo -~o ur.:
bano.
Os saCriffcios que ·sei'i:fni de todos, levaram a fome aos farês makhumildes e privilegiaram com juros escorchantes, urna l'!'inoria, fedilzindo este País
ao reinado da agiotagem.
·
Isto, s·omente para ficar na citação dos extremos e não repetir 3qui0 que
o Senado sabe bem e, mais do que nós, seus representantes, sabe o povo, cujas
difiCuldades desta hora significam bem mais-para a mobilização de sua consciência social e poHtica do que os discursos de toda a campanha eleitoral "em
curso, mesmo se pudéssemos somar todos eles num só.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, em outros países criam-se crises bélicas
para mascarar o social e o político, vitimados ambos pela insensibilidade dos
modelos econôrnicos geridos de fora para dentro.
No Brasil - historLcamenté pacifista - aS ba.t~lhas são outras, muito
embora com a mesma finalidade.
A batalha contra a pornografia é um desses descaminhos, a que pretendem levar o povo brasileiro.
_
_
_
Se chegamoS ·ao ponto agora acusado nas altas esferas do Poder imposto
à Nação, chegamos porque em determinado momento essa permíssividade
servia aos iriteresses da minoría dominante, como ag-pra, a iguais interesses
serve a denúncia e nada mais do que a denúncia, pois dela não passou nem
passará o autoritarismo vigente.
A Censura tem cortado falas e situações em novelas e proibido filmes nacioilais. No entanto, os filmes estrangeiros são respeitados e seguem com suas
situações claramente pornográficas e socialmente dissolventes. Da mesma
forma, as mensagens comerciais sucedem-se intocâveis, 'comercializando a
nudez e explorando o duplo sentido das falas, como recurso permitido para
tirar a atenção do impacto que os preços de usura anunciados, certamente•
causariam.
Qual a moral de quem fecha os olhos ao livre curso deste tipo de filmes
estrangeiros e proíbe a exibição de Prá frente Brasil, em cinemas, cot_:rt limite
de impropriedade?
Mas a pornografia será sõinente isto? Sexo? Oti"imoral é, tam)Jé;m, a
fome que assalta os lares, ao lado de condições subumanas de moradia?
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Imor_al, Sr. Pres_idente e Srs. Sçnadores, segundo nosso julgamento, é o
que está acontecendo nas construções dp Pólo Petroquimico, em meu Estado,
o ii de empresas não pagam os salários devidos a seus operãrios e, quando eles
reclamam._ .os patrões chamam a polícia e ela agride os trabalhadores, com
suas armas. Um trabalhador da ULTRATEC -_erripresa do grupo multinacional Ultragás- recebeu um tiro e, em conSeqüência, teve a perna amputada. Isto não é pornográfi~o, afinal? É para isto que o povo paga a polícia?
Para proteger a exploração e ·agredir os explorados?
O fato estatístico da Receita do Imposto sobre Operações FinanceirasIOF- tem ultrapassado o !PI - Imp-osiD sobre Produtos Industrializados
- significando essa_ ultrapaSsagem o escândalo de uma política de especulação, que rende mais do que a própria produção- esse fato, Sr. Presidente e
Srs.. Senadores - para nós é imoral, envergOnha a Nação e nos dá uma idéia
lamentável do futuro que lhe reservam as fOrças hoje ainda predominantes.
Imoral, também, parece-nos a realidade imposta a: cada brasileiro, ganhe
menos, ganhe mais ou nada ganhe, de uma dívida externa bem próxima per
capita dos 600 dólares.
A recessão s_ofrida é igualmen_te _imoral, sendo, como é, estímulo ao desemprego e, Jogica~ente, disselninador"ã de miséria.
O CreScimento ·do nosso mercado de trabalho é negativo em li% mais ou
menos. No Rio Grande do Sul, seu percentual está em torno de menos 10%.
Imoral é, igualmente, a proliferação oficialízada do subemprego, onde
v_e.._get<Im s_çgm~nto.s ~a9a_ :dia _m_aior~Aa população ati va, à custa de biscates e
sem vínculos empregatícios.
Na região metropolitana gaúcha, segundo recente esiudo patrocinado
pela Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, o percentual
dos subempregados totaliza perto dos _15%, ou sejam, 120 mil gaúchos.
Para nós, isto é imoral.
Imoral é, da mesma forma, o trabalho desumanizado a que submetem a
mulher, com discriminações de toda a ordem, que partem da fixação do horário para beber água e vão à instalação de relógios-pánto à parte dos banheiros feminfnos.
Em termos de salários, as práticas contra a mulher que trabalha chegam
ao cúmulo de não as incluir no cumprimento dos dissídios coletivos, deixan- do de pagar-lhes o piso salarial ajustado judicialmente.
Tudo isto ocorre sob as vistas de urna tão numerosa e bem remunerada
quanto inoperante-- cega,- sUrda e miada - fiscalização do Ministério do
Trab_~lho, por suas DelegaciaS Regionais.
Quando o Governo afirtna, na tentativa de JuStificar sua incapacidade,
que a crise é impOrtada e deriva, conseqüentemente, dos índices da inflação e
da recessão ocorrentes no mundo capitalista, a nosSo ver, coloca os brasileiros .diante de outra- talvez a mais séria eVidência da insinceridade que se enquistou no poder por força do arbítrio absoluto.
--Esquece o Governo os anm; do falso milagre econômico, em que nos desafiavam a ~brir as janelas do conhecimCnto e olhar o mundo lá fora, mergu1hado e~ cnse, enquanto nós, por obra egraçada s~piêncía dos_governantes
tmpostos vivíamos o "mar de rosas" do então chamado desenvolvimento econômico e social, _que acumut<iva reSultãdos, para posterior redistribuição.
Os resultadOs nunca: foram redistribuídos·.
Cõ-in ã-ineslnã"Sein-ceriffiôrliã-diz .=-e-hOje o col-úrãrio de ontem: acusase o mundo exterior e suas dificuldades, pelos problemas agora sofridos pela
Nação, quando antes, ~sse~ _problemas n~o iinportavam.
.. · - Sr. Presidente e-Srs. Sen-adores: Devo dar por finda minhil presença na- mais alta Tribuna do- País.
Não o farei, entret_antO; sem anteS citar três eX-emplos de práticas antiéticas, mesmo a níVef governamentaL
_Primeiro, o "Pacote da Previdência", de manifesta imoralidade. O Governo retira dos aposentados, sem respeito ao que já deram ao País, para dar
de _mão-beijada às empresas -~xportadorás d<? s~bconsumo nacional, que ele
meSmo promove, com a injustiça dos sãlários defasados e essa impositíVa recessão, que leva ao sUbemprego e a-o desemprego.
Segundo, os- incentivos- à e.xportação, cujas novas modalidades, estão
sendo montadas a toque-de~cãixa,"são ditos para proteger nossa indústria de
bens de capital.
No entanto, quando não seria necessário qualqüer atitude paternalista,
mas, tão-somente, o reconhecimento do reSultado de uma concorrência internacional, o Governo humilha~se diante do Banco Mundial e aceita suas imposições desmoralizantes das leis brasileiras.
Refiro-me" ao ·caso -aa imoralidade administrativa, adulterando o parecer
da Comissão de Licitação da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre,
que julgou vencedora a proposta da estatal MAFERSA, para a compra de 25
trens-unidades elétricos.
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Ameaçado pelo Banco Mundial, que aceitava qualquer resultado, desde
que a empresa japonesa Mitsuí foSs-e declarada vencedora, a direção da
TRENSURB, na hora de homologar o parecer da Comissão de Lidtação,
alterou-o, passando a Mitsufdo 39 pãra o -19 lugar.
A M'AFERSA impetrou Mandado de Segurança perante o Forum de
Porto Alegre, obtendo a Hminàr 24 horas após. No entanto, por ordem do
Presidente do nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico o advogado e procurador da estatal MAFERSA voltou a juízo para çtesistir da
impetração e requerer que sobre ela caísse "o perpétuo silêncio".
A razão da indústria nacional é tão manifesta que uma Ação Popular, intentada pelos operários da MAFERSA, ameaçados de desemprego pela falta
de encomendas, também obteve a medida liminar, su?tando a adjudicação do
contrato para a multinacional Mitsuí.
Então, em nosso cúmulo de absurdos, o QoVerno, por seus escalões ínfe-_
riores, desenvolveu na imprensa uma campanha de intrigas entre opet'ãriOs
igualmente sofridos, brasileiros todos, sejam paulistas ou- gaúchos.
Duas atitudes: diante do_ Banco Mundial e da Mitsuí, O GoVerno aceita
tudo perante a empresa nacioiial e seus trabalhadores, ergue a voz para advogar interesses que agridem as leis brasileiras e deixam ao desamparo- neste e
em muitos outros casos - nossa indústria de base.
Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a nosso julgamento e,~t-emos
certeza, do povo brasileiro, não existe imoralidade maior do que a disposição
governamental de montar, com seus pacotes eleitorais, armadilhas políticas à
livre e soberana manifestação eleitoral do povo brasileiro.
Falamos pelos gaúchos, na qualidade que nos honra de ser um de seus
representantes nesta Casa do Congresso Nacional-:- o senado.
Os oposicionistas gaúchos não querem leis para que esta ou aquela parcela político-partidária -tenha a ahtecipaçãa-·da vitória:.
Os gaúchos querem leis isentas e não ações e reações nervosas do titular
do Executivo Federal às posições democráticas assumidas pelo Legislativo,
como foi o Caso de nossa reCusa -ao instituto -da sublegenda.
Se tantos, hoje, cOmerciam a pornografia em prejuízO dos Conceitos morais, historíctimente rn-rormtldos pelo sentido cristão do_ povo brasileiro, que
se deite um olhar- agora o convite é nosso -sobre _quem assim procede.
Não será dHTcil-_ver se os olhos_ não estiVerem veildados pela subserviência a multinacionais- a raiz desta situação moralmente constrangedora.
Lembre-se o Governo ·que as- multiflacfonaís, somadas mundialmente,
criaram, para a dissolução social dos países que exploram, uma secretíssima
Divisão do Lazer.
Compraram as distribuidoras de filmes; compraram -Os PY.odutõ-réS~d_e filmes; compraram o controle de revistas eróticas e os anúncios produzidos,
com vistas ao consumismo que alimenta seus lucros, os_ Colegas conhecem
tão bem quanto nós e sabem como são, o que exploram e os objetivos a que
visam.
O presidente da estatal EMBRAFILME foi Levado à demissão por ter fi.
nanciado parte da produção d_e_"P:rá Fr_ente Brasil".
Não disct.~tímos a medida, muito embora sem compreender o espanto do
"""siSteman diante da reprodução cinematográfica defato_s_ por todos canhec_idos e lamentados.
O que nos deixa sem entender mais nada, principalmente a gongórica
campanha moralista, desencadeada pelo próprio General-Presidente, é nunca
terem se preocupado com a EMBRAFILME, enquanto o ex-presidente e outros anteriores a ele, financiaram coni. dinheiros públicos _a produção de pornochanchadas.
Realmente, não ê de entender. Salvo se o entendimento _de pornografia,
na semântica do "sistema", seja diferente daquele dopovo brasileiro. (Muito
bem!)

PARECERES, sob nos 811 a 8I4, de I981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favoráVel;
- de Saúde, favorável; e
- de Finanças, favorável, com voto vencid-o dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nada mais havendo que
tratar, encerro a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

8
Discussão, em primeiro· turno, do Projeto de Lei do Senado_ n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõ~ 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 constitucionalidade e juridicidade;
-=-de Legislação Social, favorável;
-de Sen'iço Público Civil,- contrãri_o; e
:....-de Economia, favorável, com as Emendas de n9s 1 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 Ciyil.)

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento n9 64, de 1982, de autoria do
Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do artigo 18 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 Governo brasileiro em face do_ conflito entre a Argentina e a Inglaterra com a recente invasão das ilhas Malvinas.
2
Votação, em primeiro _turno. do Projeto -dç Lei do Senado n? _13~ de: 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciário, na forrita que eSpecifica, tendo

3
Votação, em primeiro turnõ, do Projeto de Lei do Senado n\) 329, de
1980, de autoria do Senador Cunh,aLima, que modifica dispositivo da Consolidação das _U:is do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo
PARECERES, sob n9s 1.063 a J.065, de 1981, das Comissões:
~ de ConstituiÇãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favói'ável; e
--de Finanças, favorável.

4
Votação, em priineiro_ftirrió, d_o Projet.o .Qe I...tei do_Senado n9 164, de
1981, de aUtoria do Senador Luiz Viana, qu~ declar~ o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob nOs 815 ~816, de 198J,das Çq!llissões: .
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favoráVel, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura. favo_rável ao_ substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.

5
~Votação, em p'rimeiro tútrio, do PrOjeto de Lei do Senado n9 352, de

f978, de autoria do Senador Acciofy FifhO, que dispõe sobre a ação de alimeriíoS~

tei:ldo
~PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e- Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, ravo'rável.

6
Votição, em pfimeiro tuirio, -do --pfOJetO=de 1.ei do Senado n9 25_5, de
1980,_ <i$: autor~ª- do Senador_Nel~on Carneiro~_ que acr_escenta disposltivos à
Lei no 5.480, de LO de agosto de i968: disciplinando o pagamento do 13' salário devido aos trabalhadores aVulsos;- tendo
PARECERES, sob n's 1.197 a 1.199, de I981, das Comissões:
- de Constituição ·e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade;
--de Legislação Social. favorável; e
--:-: de FinançaS, favofávd.
7
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, dasComissões:
- de Constituição e Justiçil;
--:-.de Legislação Social;
-----=de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas

~assarinho)-

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 20 minutos.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PEWSR. MARCOS_FREIRE NA SESSÃO DE 27-4-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIQRMENTE.
O SR. MARCOS FREIRE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estou' chegando do Nordeste e posso comunicar à Casa que, após tanto
tempo de estiagem prolongada, começa a chover no interior da Região, especialmente no Agreste e no Sertão de Pernambuco. E~sa boa not!cia que vem
compensar uma sêrie de novas nem sempre satisfatórias, precisa ser aCoplada
com um pedido - que encaminho às autoridades bancárias deste País- no
sentido de que facilitem ó necessârio crédíto, rápido financiamento de custeio
para os agricultores, que estão, exatamente, na fase do plantio, para aproveitar as chuvas que ocorrem. A notícia, no entanto, é que hã limitação desses
recursos, criando novas dificuldades ao homem do campo, no momento em
que todas as facilidades precisam· ser oferecidas.
Sr. Presidente, se essa notícia ê alvissareira, temos, lamentavelmente, que
registrar, também, que o Nordeste sofreu um novo golpei, um novo golpe partido, novamente, do poder central, que desfalcou recursos a_ ~le destinados.
Nós sabemos que o mecanismo de incentivos fiscai~ foi ciiad_o para-propiciar o desenvolvimento da Região e que os recursos, dos então famOsos-artigos n9 34 e 18, que se destinavam 100% para o Nordeste, terminaram hojeembora sob outra forma, que é o FINO R- reduzidos a cerca de apenas 20%.
Ainda no início -deste ano, no período de Convocação Extraordinária do
Congresso Nacional, tivemos o ensejo de dizer que a fixação do orçamento
do FINO R, em 1982, na base de 70 bilhões de cruzeiros, não satisfazia às solicitações havidas por parte da agência desenvolvimentista, que ê. a SUDENE.
Aliãs, a fixação dos orçamentos do FINO R constitui uma jâ triste história de
não-atendimento aos pleitos legítimos do órgão técnico. Para 1979, como jâ
assinalamos em outras oportunidades, solicitava-se 16 bilhões e nos era fixado um orçamento de apenas 13 bilhões. Para o ano seguinte, 1980, pedia-se 32
bilhões, o que corresponderia tão-somente a uma adequação do requerido no
período anterior, se levássemos em consideração o índice inflacionário da êpoca; mas, em vez dos 32 bilhões, nos foram destinados apenas 16 bilhões.
Para 1981, requereu-se 48 bilhões e fomos aquinhoados com 32 bilhões. Finalmente, para este ano de 1982, solicitava-se 96 bilhões de cruzeiros e o or_çamento fixado foi, após ingente luta, da qual participaram lideranças empresariais- e políticas da Região, de apenas 70 bilhões.
Se levarmos em consideração que o desenvolvimento da Região depen-de, sobretudo, do fortalecimento que se possa dar às pequenas e mêdias empresas, concluiremos, faCilmente, que o mecanismo de incentivos fiscaiS' eStâ
distorcido pela faculdade que têtll: os grandes grupos financeiros, de aplicarem, diretamente, os seus recursos. Com isso, beneficiam-se empfesàs de
maiOr porte econômico, admitindo-se qUe, em função desta destinação discricionãria- cujo dinheiro não fica à disposição da SUDENE para a aplicação,
conforme julgue mais oportuno o órgão desenvolvimentista .....:. ocOrre o que
'se denomjna reciprocidade das firmas beneficiadas em relação aos que as beneficiou- paftícularmente, os bancos que destinam os seus recursos vultosos
para as referidas empresas.
Sr. Presidente, tal fato, que já comentamos da tribuna parlamentar em
ocasião pretêrita, atinge a purezaâo FINOR, desse mecanismo, deste processo, que visou, exatamente, a evitar os inconveni~tes dos outrora escritórios
particulares, que aplicavam os recursos provindos das deduções do Imposto
de Renda, ficando com parcela substancial dos recursos, através das famosas
comissões que tanto se combateu. E agora, de uma certa forma, esses desvios,
que estamos assinalando, atingem, por assim dizer, o espírito da criação do
FINO R.
Registre-se que as pequenas e as médias empresas contam com recursos
insuficientes para o seu atendimento, enquanto as grandes empresas estão
com recursos folgados, essas indicações diretas, por parte dos grandes bancos, vindo privilegiar os grandes grupos, em detrimento, exatamente, daquela
faixa do empresariado nacional, cujas necessidades atendidas representariam,
sem dúvidas, uma maneira melhor de atender ao problema social do desemprego.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se esses fatos já mereceram nossos reparos
anteriormente, desejo, nesta ocasião, trazer, aqui, uma nova expressão de inconformismo, como iepresenfante do Nordeste, diante de mais um Decretolei baixado pelo Senhor Presidente da República- o de número 1.932; do último dia 30, em que se cria inceritivos fiscais parà projetas situados na área da
Amazônia Oriental. Investe-se uma vez mais na mesma fonte de recursos que
teria, prioritariamente, de ser destinada ao Nordeste, porque este mecanismo
de incentivos fiscais - repita-se - foi feito para a riossa Região e, com esse
Decreto-lei, o que acontece ê que novas opções podem ser feitas para beneficiar Jari e Carajãs, em-detrimento dos recursos regionais do Nordeste.
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Isto implica, exatamente, no agravamento da desigualdade regional,
quando Se calcUla que c~rca de 15 bilhões de cruzeiros serão destinados para
outra~_ áreas, provindos, COll!O disse, da mesma fonte de renda que é, exatamente, aquela dos mecanismos de incentivos fiscâis de que sê beneficia o FINOR. Assinale-se que já houve um levante de protestos por parte da classe
política e de lideranças empresariais, inc_lusive por parte de entidades que representam a Cortmnidade nordestina. A FIESP- Federação de Indústrias do
Estado de Pernambuco, chegou a se manifestar no sentido de que o Presidente da República revogasse o mal-fadado Decreto-lei n9 I .932, já que não se
tem esperança de que a representação parlamentar ....
O Sr. José Lins

~

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. MARCOS FREIRE- Um instante, nobre Senador. Ouvirei V.
Ex' tão logo conclua meu pensamento.
Portanto, não se tem a esperança de que a representação parlamentar
que apóia o Governo, inclusive aquela que vem da_ região nordestina, pratique este ato inêdito que seria- o de rejeifã.r um Decreto-lei presidencial. Daí
por que a Federação de Indústrias do_ Estado de Pernambuco chegou a solici~ar_ que o próprio Presidente da Repúbl~ca se sensibilizasse para uma revogação deste atO- QUC, reollriieilte,- ê le51VCI- ã.os íO.teresses do Nordeste.
Ouçç, agora, o aparte de V. Ex', nobre Senador José Lins.
O Sr. J.JJsé Lins _-Nobre Senad_or Marcos Freire, este assunto é importante e merece um comentário; o qual deveria fazer depóis que V. Ex• se pronunciar, se houver tempo, ainda hoje, porque tem um profundo interesse
para nós do Nordeste. Tendo que comparecer, entretanto, a uma reunião
com alguns prefeitos que se encontram aqui em Brasília, deixaria a resposta
para depois, mesmo porque é um assunto que precisa ser esclarecido. Eu gostaria apenas de adiantar a V. Ex• que a SUDENEjã fez um pronunciamento,
atravê.s do seu Superintendente, sobre esse Decre~o n9 1.932. O Decreto não
vai ter praticamente nenhuma influência sobre a arrecadação do FINO R ou
de qualquer dos fundos de investimento da Amazônia e do FISET. Essa avaliação foi feita; pessoalmente, estive a-nalisando o problema nos Ministérios e,
de acordo com o artigo 111, as únicas empresas que poderão receber aquele be~
nefício serão aquelas indicadas pelos Ministros do Planejamento e do Interior. A empresa que vai receber o benefício é o Jari, exclusivamente. E tem 23
p-articipantes,-dos quais 22 não __farão uso do decreto; apenas 1 o fará, um órgão oficial, o qual tem saldo de acordo com a participação nos incentivos. De
acordo com a própria declaração do Superintendente e do Ministro, o decre.:.
to não terá influência sobre a arrecadação do FINO R que, a!iâs, este ano ê de
92 bilhões de cruzeiros.

O SR. MARCOS_ FREIRE- Agradeço a intervenção do Senador José
Lins que, no entanto, data venia, não me convence. Primeiro; o número apontado pelo ilustre Senador do Cearâ não correspondente ao orçamento do FINOR. Como nós dissemos, a SUDENE solicitou realmente uma fixação do
teto na base de 96 milhões, e não 92 bilhões de cruzeiros. Acontece que, a
exemplo dos anos anteriores, a SUDENE pede uma coisa e recebe outra- e
jâ pede, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dentro de uma ótica modesta, porque
sabe que a prioridade do Governo Federal não estã no Nordeste. Em 1979,
como já lembrei de início, pediu 16 bilhões e lhe deram 13. No ano seguinte,
com a inflação na base de 100%, a SUDENE, que tinha pedidp 16 no ano anterior, pediu 32; portanto, foi só uma-adequação ao processo inflacionário.
Mas, pedindo 32, deram-lhe 16 bilhões, metade do que pediu. No ano seguinte, pedindo 48 bilhões, deram-lhe 32 bilhões. Este ano pediu 96 e lhe lixaram
o Orçamento na base de 70 bilhões.
Reafirmo, portanto, data venia da informação do Senador José Uns, não
ser verdade que o Orçamento do FINO R esteja na base de 90 e tantos bilhões.
Este foi o pedido, mas foi negado, foi cortado o Orçamento do FINO R. Este
é um aspecto.
Por outro lado, sabemos que o orçamento para as pequenas e as mêdias
empresas é deficitário: não corresponde às necessidades, aos pedidos, aos
compromissos da SUDENE para com elas. E será, como eu disse, através das
pequenas e médias empresas que nós poderemos mudar a face do Nordeste,
num desenvolvimento que implique em maior absorção de mão-de-obra, num
maior inceritiVó ao empresariado local pequeno, que não tenha ligações com
os grandes grupos económicos do Sul do País.
Finalmente, não me parece que tenha procedência a afirmativa do Sena~
d_or Josê Lins repetindo declarações anteriores do Ministro do Interior, de
que esse decreto-lei não atingirá em nada ao Nordeste.
Ora, se o dinheiro, se os recursos saem da mesma fonte de renda, evidente que alguém irâ perder, porque se criou um novo beneficiário para os recursos deduzidos do Imposto de Renda.
O Sr. Milton Cabral -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCOS FREIRE -

Ouço o ilustre Senador Milton Cabral.
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O Sr. Milton Cabral- Nós, do PDS da Paraíba, em várias oportunidades, Senador Marcos Freire, temos reclamado a insuficiência de investimentos na região nordestina. Esta é uma argumentação antígã-no Plenário do Senado. Desde 1971, quando aqui cheguei, ano a ano nós reclamamos a insuficiência de investimentos. Não sei exatamente se a cifra é de 96 bilhões ou 92
bilhões, ou 76 bilhões reservados para o FINOR.

O SILMARCOS FREIRE - São 70 bilhões apenas.
O Sr. Milton Cabral- Acredito que outros recursos da União compensem talvez alguma deficiência nessa Cifra, mas o fato é que, se fizermos uma
anãlise de distribuição per capitados recursos da União, na região nordestina
iremos verificar que realmente a região não tem sido privilegiada, sobretudo
quando o problema é agravado pela existência de uma população numerosa,
de uma população pobre. Lembro-me de que uma das sugestões levantadas
aqui no Plenário - inclusive abordamos isso - foi a mobilização dos recursos do Fundo 157 que, no nosso entender, deveria ser reservadO para investimentos nas regiões carentes de desenvolvimento. Esse Fundo hoje dá mais 4e
3.0 bilhões de cruzeiros de receita. E se nós analisarmos as suas aplicações, nós
ve~ificamos que os bancos,- os quais são os seus coletores, investem nas grandes empresas nacionais, todas elas situadas no Centro-Sul do País_. Quer dizer, a região nordestina não se beneficia do Fundo 157. E como o Fundo 157
é. originado da contribuição da pessoa tisica, que tem isenção de Imposto de
Renda, era muito justo que esses recursos fossem canalízados para as regiões
carentes de desenvolvimento do País, princiPalmente da região nordestina.
De forma que V. Ex' aborda um tema que merece reflexão e nos do PDS temos o mesmo interesse de V. Ex• Muito obrigado.

O SR. MARCOS FREIRE- Agradeço ao Senador Milton Cabra! que
traz à apreciação um outro aspecto da polítiCa desenvolvimentista do Nor- _
deste mostrando que não 6 apen-as -etri reiação a esse programa específico do
FINO R que há uma preterição dos reais-üítei"eSSes do Nordeste. Realmente.
ao longo de toda a nossa atividade parlamentar, temos mostrado como o
problema do Nordeste apresenta seus aspectos de preterição, não apenas no
que diz respeito aos recursos-propriame-nte ditos; mas é também, um prob!e:
ma de desprestigiamento a nível institucional, dos órgaõs desenvolvimentístas
da região, e, ao mesmo tempo, um prOblema de natureza estrutural. Os graves problemas do Nordeste não são" enfrentados e esse aspecto que estamos
analisando no dia de hoje é apenas um entre uma multiplícidade deles.
O Sr. Gih•an Rocha -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCOS FREIRE- Ouço o. ilustre Senador Gilvan Rocha.
O Sr. Gih·an Rocha- É salutar, nobre Líder, ouvir de um nome do Partido do Governo a constatação de que o N ardeste continua a ser o filho espúrio da Nação. Mas é. preciso que S. Ex• acrescc!.rite, comO V~ Exffez agora
com muita propriedade, que o problema é estrUtural, fundamentalmente. É
um P.;roblema de direcioi1amento pOlítico, que não interessa à prOgramâtiéa
do Óoverno resolver. Senão, vejamos. Todos sabemOs que ·a -1-Cformu!açãá
das cadeiras que houve aqui no COngresso viSava· aUmentar i:t.s cadeiras do
Nordeste, que é uma região reg"adã. tranc]_üilamente pelo Governo como o tradicional currãl de votos, já que o Gõvernõ é o máío'i efupi-egador, e que, devolvendo recursos, naturalmente numa proporção muito mais baixa do que
arrecada, continua com a sua política paternalista, no sentido de Cultivar o
pouco desenvolvimento do Nordeste, para que seja sua fonte de votos._ Isto é
necessário que se acrescente, quando _se reconhece que na ótica puramente
económiCa somos deserdados, toda vez, é preciso acrescentãi~ que o Governo
cultua esse tipo de política para que o Nordeste continue a dar-lhe vitórias.
Entretanto, também é prudente acrescentar que o povo do Nordeste, por não
ser parvo, já senthf isso, e pode dar uma contundente resposta nas eleições
que ·se aproximam,

O SR. MARCOS FREIRE- Agradeço ao nobre Senador Gilvan Rocha a colaboração que ele traz ao nosso pronunciamento, e que seria de desejar é que Se o PDS participa destas apreensOes e recÕÕhece o tratalnento discriminatóriO que o Nordeste recebe do Governo Federal, cjue-COlãbõrasse conosco na rejeição de decretos-leis como este que estamos analísand-o e querepresenta, na verdade, um atentado a mais contra o Nordeste. O fato de o Governo e de o MiniStro do Interior dizerem que de qualquer forma o Decretolei n9 1.932 não atingirá o Nordeste porque o Governo bancit-os 70 bilhõeS do
orçamento do FINO R, isso é muito -relatlVo, j:)OTcjiic!Jiós sabemos que, já no
ano passado, as opções pelo FINO R utrapassaram o teta prefixado pelo Governo, quer dizer, nós tivemos alguns bilhões a Inãís, iriéleperidentemente da
referida previsão.
Ora, se agora com este decreto-lei há uma evasão de recursos 'ilãra o Jafí,
portanto saindo da fonte onde o Nordeste vai buscar recursos para o FINOR, o que. aconteç:e é o seguinte: é q'ue se nós não realizarmos o orçainento
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dos 70 milhões, o Governo pode até vir, através de suas empresas que têm deduções do Imposto de Renda a fazer, completar aqueles 70 bilhões. Mas se
não fosse esse decreto-lei, as opções do FINO R poderiam ir além-do prefixado a exemplo do que ocorreu em 1981. Então, o fato de o Governo garantir,
agora, os 70 bilhões, não implica em dizer que nós não estamos sendo prejudicados com este decreto porque a expectativa - inclusive temos inform·açae-s-dos órgãos técnicos da SUO ENE a respeito- é que as opções pe!o
FINO R iriam ultrapassar, este ano, vários bilhões de cruzeiros do orçamento
de 70 que foi fixado pelo Governo. E advirta-se, sempre, o que a SUDENE
havia solicitado não foram 70 bilhões. A SUDENE solicitou, oficialmente, 96
bilhões, sobre cujo pleito fizemos pronunciamento no início deste ano, quando da Convocação Extraordinária do Congresso Nacional. Essa quantia de
70 bilhões já foi, pois, uina redução- drástica imposta lJe\o Governo Federa!.

O Sr. Teotónio Vilela- Permite V. Ex• um aparte?
O SR~ MARCOS FREIRE _:Ouço o ilustre Senador Teotônio Vilela.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Pediria a V. Ex< que concluísse
o ·seu· pronu-nciamento porque o seü TemJ)'b já e-Stá esgotado e feriios outros
oradores inscritos.

O SR. MARCOS FREIRE- Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Teotónio Vi/e/~-:- Nõb.::~_Senador M;arocoS:f~ei~e, -é- sempre d-~loro
so termos que tratar de medidas governamentais para o Nordeste. Nunca
chega ao nosso conhecimento uma medida salutar, uma notícia agradável
com a qual pudéssemos nos congratular com as autoridades. Há, de fato,
urna determinação sistemática de se criarem obstáculos à vida do homem
nordestino. Isto está provado. Nã_o adianta dizer· que o Governo não tem dinheiro, como disse o General Figueiredo quando andou visitando as frentes
das secas, sue não podia fazer m~is'P-orque -n~() -!inha d~nheiro. Não adiãntam
palavra~ ~esta~rdem,-nã? adianta também dizer que o Goyerno está fazendo
o que__ pode~ Não! O que a~ianta _é,analisarmos concreta_m.e{lte _9 que está
acontecerldo, o -qUe acontece dia a- dia, como, por exemplo, a edição desse
decreto-lei. Esse decreto-lei é mortal para a vida âo -Nordeste, dentro daquelas concepções construídas pela SUDENE. Isso vai por terra, Se a SUDENE
jã haVia perdído a autonomia administrativa, se dã já havia perdido a autonomia política, se ela jâ havia perdido a autonomia financeira, agora ela perde toda a sua razão de ser. Vai ficar mesmo como um centro de reunião de
governadores para·que cada um despeje ãs sUas mágoas no final do mês, -de
uns para outros. Eu quero, dãQui, rrianifestar o meu protesto veemente. Se todos os governos anteriores [oram governos malditos para o Nordeste, este é o
piOr de todos. É pior de todos. Todo o dia comete terríveis atentados à qualidade de vida do nordestino e, por fora, procura dizer que está fazendo o máximo. E ainda apela com o aumento de bancada para o Nordeste, no sentido
de que o Nordeste venham a-legitimar a situação de poder dominante. Ainda
tem mais esta função: apanha e louva. Lavro o meu protesto, em nome da
parcela de alagoanos que represento nesta Casa, lavro o meu protesto contra
esse decreto-lei, contra a política sistemática do Presidente Figueiredo de aniquilar o cidadão nordestino.

O SR. MARCOS FREIRE - Agradeço a intervenção do ilustre Senador TeótôrtiCfVilela, e Concluo acatando a solicitação da Presidência para dizer, Si. -Presidente e Srs~ Simadores, que;·--conio Ienibrou o nobre Senador
Teotônio Vilela, o Presiãente in.uitãs v-ezes vai ao'No_rdeste e se diz condoído
com nossa situação, mas ·também afirma Qi.ú~- ilãO dispõe- de- recursos para o
Nordeste. Ao mesmo tempo, compromissos vultosos são assumidos cujos resulta-dos talvez vão-se projetar para -o· SéculO 21. Enquanto issO, o nordestino
está desempregado. Calcula-se que, no Nordeste, 29% da população economicamente ativa está no desemprego abàtO ou disfarçado; há gente morrendo de fome na minha região.
Con~luo, Sr. Pr~iqen_te, -r~ii_Ov~!_-1_(;!0 o __a_pS:I0-3.nteriO.::.~Está chovendo no
intérior do meu Estado. Na teria ressequida por longos anos de estiagem, o
agricul_~qr pr_eci_~a plantar. No entanto, bancos oficüt.is estão dizendo que não
têm recursos sequer para o- financia-mento de cus~eio para que os homens do
campo possam lançar ila terra a semente. Ou a semente é lançada agora, ou
púde a época de ser plantada.
_ __
O Banco do Brasil fo{ muito P,ródigo em ej)isódios anteriores, ínc!usive
aqu_~le que culm~nou no famoso ··~c!n_dalo_Ç_a m~ndio~_a:o, quando rpilhões e
m}l_hões foram di~tribuídos entre ~fi!hados P?lítico~,. que levantaram ernpréstiillo Pira plãniar inandloca lmirldioca não piántã.ram. Escândalo que )á
custou tanta dor à família nordestina, inclusive com o assassinato do
ProcU-radOf-Geral Pedro Joige, que ·estava a-pura-ndo os nomes dos culpados,
a fim- de_~_f!§ponsabilizâ-los e puni-los, e por issO 1_11esrno ele, na véspera mesm-O -de sua mOrte, foi afastado pelO ProCuradoi"~Gáal da Répública, sob o -argumento de que ele estava sendo parcial na investigaçã~ dos (a~os. Como se
não fosse da obrigação de um procurador que vai apurãr casos de corrupção,
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·------------------------------------------------~------------como ocorreu na _agência do Banco do Brasil, da cidade _de Floresta, a obrigação do Procurador de ser parcial, parcial no sentido de. em nome da lei e da
sociedade, procurar ir ao fundo do poço para puriir cu!Pãdos, sejam eles
quais forem. Aproveito a oportunidade para renovar a denúncia que fiz do
seu trucidamento, da tribuna do Congrsso Nacional, no próprio dia de seu sepultamento, cobrando a responsabilização dos culpados.
Pois bem, o Banco do Brasil, que foi fãó pródigo na distribuição daquele
dinheiro maldito- dinheiro que deveria ser destiriãdo ao povo e que terminou culminando na morte trágica do Procurador Pedro Jorge-, precisa ter a
sensibilidade, quando a chuva está caindo, de não dizer que não tem recursos
para o custeio dos agricultores que precisam plantar as suas roças. Este é o
apelo que reitero para que se aproveite o inverno que estã lá e que não sei se
vai durar, para que o agrícultor não seja, miis uma vez, frtiSfrado.
Em relação ao Decreto-lei n'? I .931, de 30 de março de 1982, que ele não
prospere, que a Bancada do PDS, que através da voz de um dos seus líderes
disse aqui que também o PDS se preocupa corri<:) fráiarnentO que o GOVerno
Federal dá ao Nordeste, que essa Bancada do PDS venha aqui para derrubar
esse decreto-lei, ou que, então, o Presidente da RepúbHca se antecipe e, atendendo ao apelo da Federação da Indústria do Estado de Pernambuco, revogue esse decreto. Prevê-se 15 bilhões de sangria dessa fonte de renda que poderia ir para o Nordeste.
Portanto, Sr. Presidente, venho da minha regiãO e tragO a boa nova de
que há chuvJs no interior do meu Estado, no agreste e no sertão. E se o Nordeste começa a ficar molhado outra vez, é necessárío que
instituições Oficiais de crédito estejam presentes, nesta hora, não dizendo haver dificuldades
e escassez de recursos, mas que não se perca esSe ensejO -para ãjiidar, como é
preciso se ajudar, o agricultor de Pernambuco e de todo o Nordeste.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem .I)

as

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES
NA SESSÃO DE 27·4-82 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. LEITE CHAVES (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi·
dente e Srs. Senadores:
A Casa se honra em receber centenas de prefeitos, representantes também de governos das diversas Unidades da Federação. Buscam eles, suasoriamente, conseguir do Senado a aprovação de uma centena de empréstimos
que, pelas razões mais conhecidas, não têm sido votados nestes últimos meses.
Sr. Presidente, o instante é muito oportuno para que façamos um apanhado acerca das causas determinantes da resistência do Senado à concessão
de inúmeros projetas desta natureza.
Em 1975, quando chegamos aqui, no Senado, esses empréstimos eram
examinados com celeridade, mas com muita seriedade pela Comissão de
Constituição e Justiça. Nós examinávamos à luz da Resolução n9 69 ~ não
estou bem a par do número- a capacidade de endividamento dos Estados e
quando os mesmos começaram a ultrapassar aqueles limites pedíamos informações, então, vem o ExecutivO e, através da sua Bancada, elimina a Resolução.
A partir de enlão, qualquer erilpréstimo -do FAS, do BNH, transitaria
aqui por uma mera forrri-alidade sem que se perquirisse mais acerca dos requisitos de vafidade, dos pressupostos necessãríos à sua concesSão.
E assim vai evoluindo. O Estado do Paraná, que tenho a honra de representar nesta CaSa, recorreu a sucessivos empréstimoS extei'rios. Chegou mesmo quase a ultrapassar os empréstimos obtidos pelo Estado de São Paulo. E
se fossem descontados aqueles empréstimos concedidos ao metrô, eu creio
mesmo que o Estado do Paranã seria o tnaiol' devedor externo do País. E seguramente, em relação ao s-eu orçamento, o mais comprometido de todos.
Mas os pedidos de empréstimo do Estado do Paranã, Si':Presídente, chegaram a uma incomum sucessão nesta Casa. Mal se co_ncedia um, logo em seguida chegava outro. Aproveitava o Governador, homem forte do regime, a
sua influência nos escalões secundãrios do Govesno,
obter rapidez nã
tramitação desses empréstimos.
Um deles veio sem que tivesse uma finalidade de logo definida. Era um
empréstimo sem clara finalidade. Foi qllãndo, na Comissão, levantamos dúvida a esse respeito e pedimos esclarecimentos, mas, os esclarecimentos não
vieram. A despeito disso, a innuência do Governador, na sua bancada oficia!,
fez com que o empréstimo fosse aprovado e dois chegaram a sê-lo, sem comprovação nenhuma daqueles TequisitOs que nós eXigírariiO-s; Um de!es de 100
milhões de dólares e outro de 60 rililhões de dólares. Estou falando em dólar e
não em cruzeiros. Isso, jã depois que o Estado do Par_anâ estava devendo 6,30
milhões de dólares autorizados por esta Casa. O -Governador que vier a assu~
mir o governo do Paranã não terã condições de pagar dívidas desta natureza
nos próximos I O anos.
--

para-

Pois bem, Sr. Presidente, a despeito de longo parecer de nossa lavra na
Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi aprovado. A nossa bancada, inclusive, nos apoiou, levantou dúvidas~ mas a bancada oficial, atendendo
a pedidos do MinistrO, aprovou de inopino aquele finandainento, aqueles
empréstimos.
Tempos após a concessão, fizemos· requerimento ao Senado, pedindo
que o Governo do Estado, na forma da Constituição, fosse instado a prestar
contas da aplicação doS emPréstimos. E o requerimento foi acolhido; a Casa
Civil da Presidência da República recebeu o ofício e interpelou o Governo.
Decorreu o prazo regimental e não houve a prestação de contas: decorreu o
dobro __ do prazo e não houve a pre~taçãõ ~e contas.
Então, o Presidente da Casa me deu conhecimento, através de ofício, de
que, a despeito das indnlaçõis, o Governador Ney Braga não prestou conta,
não deu atenção alguma àquela determinação do Senado. E, como se isso não
bastasse, mais um empréstimo aquí chegou. E porque isso poderia ser invocado novame-nte, violentou o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
uma tradição de seriedade daquele órgão. Q Senador Aloysio Chaves, numa
incomum preocupação de servir ao seu amigo de Governo, ousou trazer para
o plenário do Senado parecer para que os Senadores assinassem, sem que
houvesse discussão prévia, na Corriíssão de Constitufção e Justiça, como sempre ocorreu- coni todas as ritatédas, quà.is<i_uer que fossem a sua natureza.
Aliás,_ houve até ~esm_o urila capi!Js diriiiiiuiíO âa iinagem deste Senador, no
conceito dos seus colegas. O fato foí à.cjuriilvOcado, foi objeto de discussão· e
de acirrados debates.
M_as, Sr. Pre!iidente, _esse _pr9je~o fo~ 3pr0v~do dessa forma. Foram 40
milhões de dólares, sem que o Governador prestasse contas ao Senado dos
em_prés~ÍJ110Sa!l_~erior_es_t.?, !:lt? !fl_O~en!5J, !fl~l~ 40 __II~ilhões estão_ aqui no Senado aguardando aprovação e, diariamente, hã pressão para que seja aprovado.
Na época desse empréstimo de 40 milhões, Sr. Presidente, que sub~
repticíamente chegou a Plenário, nós votamos contra, dizendo que o Governado_r, não prestou contas dos anteriores. Então, S._ Ex•, o Governador fez
campanha intensa no Paranã deturpando o meu posicionamento. Veja o que
estamparam os jornais: .. Leite Chaves vota contra o Paianá". Então é uma
maneira de coagir e a [lOtícia saiu, repito, em-_tod9s o_sjornais. Mas dei conhecimento ao Senado, por diversas vezes, do meu parecei- na Comissão, parecer
muito longo, parecer fundamentado, que vou transcrever nos Anais.
Sr. Presidente._ ao tt:;mpo do meu voto em separado, vencido, a Casa tomou conhecimento, também de matéria publicada no O Estado de S. Paulo,
mostrando que o Governador estava desviando dinheiro do Estado do Paraná, sertão para o seu bolso, mas para outras finalidades.
Esses empréstimos são adstritos a fins específicos. Então, os empréstimos são destinados a outras finalidades, o Senado pode arguir, pode até levantar suspeita, pode até negar aprovação a outros financiamentos.
Pois bem, enquanto o E&tado do Paraná chegou a tomar esses empréstimos, 643 milhões e 700 mil dólares, equivalentes a 96 bilhões 555 milhões de
cruzeiros, uma monstruosidade, como é que o Governador procedia? Ot Senadores têm conhecimento; matéria publicitãria íilatidita, jamais vista no Estad:o do Paraná, ~orno, po~--~~emplo, a qu~ ~ostro ao Senado:
"GALLUP: no Paraná, com Saul e Ney, o PDS é o que mais
cresce.
Isso é uma pãgina da Folha de Londrina. Aqui é uma página do Correio
Braziliense. a mesma propaganda. Os Srs. estão vendo que ê matéria paga,
jornal nenhum teria interesse em difundir uma pesquisa dessas. Matéria igual
na Folha de S. Paulo, no Estado de S. Paulo, no Jornal do Brasil, Gazeta do
Povo; em todos os jornais- âo interiOr, matéria dessa natureza.
Os Srs. sabem quanto custa uma pãgina dessas no Estado de S. Paulo?
Dez milhões de cru~eiros.
Sr. Presidente, isso era o que saía. Mas se o Estado toma empréstimos,
recorre a empréstimos desse vulto para serem pagos em dólares no que diz
respeito jUroS, comissões e prestações, enião, como é que se justifica essa
profUsão? EritãO, nós fiZemos o seguinte:- ProcunirriOs, perguntamos, ficamos
curiosOs. Querrt é que paga isso'! É o Estado, sã.o as Secretarias, são os Departamentos, são ftrmas particulares? Se são firmas particulares, que interesse
têm elas no desembolso de importâncias tão vultosas? Então, elas estão auferindo vantagens nos serviços prestados ao Estado, o que é incompatível com
a moral administratiVá. Mas, como se não bastasse, Sr. Presidente, nós constatávamos que havia
urna profusão de placas em todo o Paraná com o nome do Governador.
_Vejam V. Ex•s: isto aqui é_ Uma fãbrtca; (o orador exibe fotos) esSa fábri.ca trabalhava noite e dia, produzindo placas, placas oficiais para o Estado do
Paranã e aqui, ao mesmo lado, placas de "Ney e Saul, em 1982". Essas p!acas, feitas em fábricas-~s mais diversas, eram transpC?rtadas pelos órgãos oficiil,is, como V. Ex's V~_m_, i.ss.ó é_u_m._a_placa erionrie, ocuparia todo o recinto
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do Senado: "O Governo é a soma de todos para construir o presente e o futuro. Ney Braga"; Sistema de abastecimento de ãgua, Santa Mariana. Ampliação do sistema para atendimento a 20 mil e oitocentos habitantes. Investimento: 86 milhões e 100 mil cruzeiros". Embaixo, a placa: "Ney e Sau! em
1982". Vejam V. Ex•s que são as mesmas placas, as mesmas cores, o uso da
mesma estrutura e a própria SANEPAR é que mandava confeccionar, transportar para o local de difusão essas placas.
Outra coisà: na televisão, rãdio e jornal, no Paraná, não divulgava outra
coisa a não ser slogans eleitorais de Ney Braga e seu candidato Saul Rays, Então, como o Senado não conseguiu que o Governador prestasse conta~ daquelas vultosas concessões_ feitas em dólares, eu me senti no dev~r de tomar o
caminho da lei, porque nós, Senadores, não exercemos o nosso mandato apenas no recinto do Senado. Onde estivermos, estaremos no exercício tio mandato público, que não se adstringe exclusivamente ao Estàdo e sim a todo o
País.
Sr. Presidente, a Lei n9 1.709, diz que quando houver desvio,- e odesvio não é necessariamente para o bolso- dúVida acerca da aplicação dos_ recursos públicos, qualquer um do povo poderã promover a responsabilidade
do Govern_ado_r, perante a Assembléia Legislativa - para fins de impeachrnent - , e, simultaneamente, o processo criminal, Ora eu, como cidadão, tinha o direito de interpelar, e, como Senador, tinha o dever, mesmo porque eu
não conseguira, mesmo c_om o meu mandato, mesmo com a aprovação da
Casa, que o Governad_os prestasse contas. Então poderia, diretamente, promover a responsabilidade administrativa, pela Assembléia Legislativa, sem
prejuízo do procedimento criminal. Isso eu poderia fazer. Só os indícioS~ Para
o processo criminal, não precisa a prova robusta, basta a prova indiciâria.
Então, ao invés de fazer diretamente o processo, eu tive a cautela de fazer
uma interpelação judicial; interpelar o Governador para que ele dissesse, em
juízo, quais as fontes pagadoras dessa publicidade. Primeiro, se isso era real,
se havia íriterCsse p-ani. o Estado, e quem pagou? Foi pago por quem? E como
se explicariam aquelas placas profusas, difundidas em todo o Estado? Então,
'fiz a interpelação. A interpelação não é uma ação. A "interpelação é_ um processo preliminar. A interpelação judicial pode ser mesmo até um pretexto
para a defesa de quem queira se valer daquela oportunidade. E o governador
honesto, acusado, ou sob suspeita, poderia prestar cOntas de Imediato no próprio Tribunal, ou nos autos, ou em autos apartados. Que_r dizer, fiz de acordo
com a própria lei. Interpeleio-o, para que dissesse sobre aquilo. Poderia responder em autos apartados e poderia não responder; só que o silêncio poderia implicar num comprometimento maior.
Então, com essa cautela eu queria que não se díssesse: Não Senador foi
estabanado, apresentando um negócio sem fundamento". A interpelação era
o pretexto para que eu fosse à Assembléia com urna prova mais robusta. Pois
bem, entrei com a interpelação, o Tribunal recebeu e, estranhamente o desembargador indeferiu sob a alegação de que a interpelação judicial é somente para fins carnbiãr105, somente para fins de caracterização da mora de devedor de títulos cambiãrios. Achei aquilo a coisa rilais estranha do mundo.
Aliãs, os advogados do Paranã estranharam aquilo, porque no mesmo dia em
que o Tribunal do Paranâ dizia que interpelação é só para fins cãhi.biáriós, Os
jornais publicavam~ "Maluf interpela Lula na Justiça, por declarações".
O código de Processo Civil, que é lei nacional, era aplicado em São Paulo, no Paraná, não; no Paranã era só para fins cambiãrios.
Mas, eu não aceitei aquela "decisão, achando-a sobretudo estranha. Eu
sempre fui advogado, e não é a primeira vez que modificarei acórdãos do Tribunal do Paranã. lsso é co_mum na· vida profissional. Eu não me conformei,
repito, e fiz, no próprio Tribunal um agravo, dizendo o seguinte:
H

O Agravante jamais poderia aceitar o e-ntendimento de que a interp~
lação judicial se confina tão só ao-_ campo do direito cambiáriO para cjlie se
perquira sobi'e a intenção do devedor de pagar ou não o débíto.
·
A lição de Carneiro de Lacerda~ mencionada na parte conclusiv~ _d9 despacho, erige aquela finalidade como primordial, mas não como exclusiva. Se
o protesto tem por escopo a manifestação da vontade de quem o (ormuJa_,_ a
interpelação busca, por sua vez, provocar a emissão da vontade daq~ele contra quem é requerida. Isso para preservação de um direito ou mesmo elucidação ou inquestionabilidade de sua prova.
Não fora assim e jamais poderia o titular de uma obrigação de fazer ou
de não fazer provocar o ânimo da outra parte antes de promover a efetiva
execução da obrigação. O interpelado não está obrigado à resposta, mas o si_
lêncio poderá ser interpretado contra o seu interesse. . _
Prova inafast5vel de que a interpelação tem finalidade mais elástica do
que a dada pelo r. despacho agravado pode ser encontrada em De Plácido e
~iJY.:.! n~ f[!!1\Hl__VJYidnte:
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gresso ao Governo, acerca de certos negôcio.S públicos, fá realizadoc;
ou que pretendem fazer (Voe. Jur. pág. 852).
Veja V. Ext~: a lição chega a calhar. Vejam V. Ex•s como o Tribunal se
sai: e· aí continuo:
Lição mais adequada não poderia ocorrer. E nem se diga que a matéria
envolva indugação aprofunc!_a_d~. Cof!stanteme_nte está sendo ple_itea~a em todas as instâncias, sendo objeto de comentários de- rua, ou mesmo de jornais,
corno é prova o anexo recorte do Jomal de Brasília de 19-3-82, com o seguinte
título:"MALUF INTERPELA LULA NA JUSTIÇA POR DECLARAÇÃO"

A lei processual é a mesma, não se podendo dizer que em São paulo ela
vija por forma diversa do Paraná.
A diferença é que ali está sendo invocada por um Governador contra um
oper{irio: aqui, contra um GoVernador, igualmente escolhido por processo indireto.
A fínalid<.~dc não é de ordem cambial e sim para fins criminais, como o é
também a da presente interpelação. O Agravante njo acolhe igualmente o argumento de falta de legítimo interesse. Ele é ocorrente, legítimo e manifesto.
Se a Lei n"' 1.079 assegura a q~alquer cidadão o direito de representar contra
o Governador perante a Assembléia Legislativa, sem prejuízo do procedimento criminal, ali também previsto, como negar o uso da interpelação, que é
direito menor, preparatório e caUtelar para exefckio daquele, de natureza
substantiva'?
E nem se diga que o intereSSe tenha de ser económico, exclusivamente.
Qualquer que seja a sua natureza, conquanto direito. Até mesmo os direitos
políticos e fundamentalmente estes, como mostra Pontes de Miranda na seguinte lição:
"Legítimo interesse, e dúvidas e incertezas que criam óbices à
-COnStituição de- negóciO jurídico,- É evidente que se há de exigir o
ln'tcresse legítimO de quem quer protestar, bem assim afastar-se
qualquer protesto que possa levar a não se constituir negócio jurídico que seja licito. O ínteresse concerne à própria ·vida, à liberdade, a
qualquér dos direitos fundamentais, aos direitos políticos, à honra e
à incolumidade individual, ou da família, e não só aos bens, de que
exsurgem direitos reais ou pessoais. Todos os interesses, aí, são interesses jurídicos, expressão prefeiívera ••íntere&se legítimo" (Tomo I,
págs. XXX e XXXIII, 121 s., !59, 211 s.).
O interesse jurTdico, digo legítimo;- é pré-processual e proce-ssual, posto que exista no direito maü:rüi.l" (Com. aos arts. 869/870,
pág. 331 ).
E termino:
Se a_lci_confere a todo o cidad5o o dire_ito de fi_s_calízar, até mesmo por
via direta a probidade na apfícação do dinheiro público, como no caso da
ação popular, como negar-lhe a interpelação que busca exatament.e explicitar
a prova e seus indícios?
O Agravante, como cídadão tem o direito e, como Senador, tem o dever
de promover tal responsabilidade, pois a sua ação nã-o se confina aos limites
do legislativo. A fin?lidade da interpelação ê específica: ensejar posterior denúnCia do GoVernador perante a AsSembléia Legislativa (Lei tl9 1.079, art. 75)
e abertura de inquérito contra ambos os Interpelandos por improbidade e
malversação do dinheiro público (Lei n• 1.079, art. 78).
Por todas estas razões espera o receb~mento dq_ presente agravo, na forma da disposição regimental referida, para -o fiin de ser reformulado o respeitável despacho agravado e feitas,_ em conseqUência, as interpelações requeridas.
_
Se diverso for o entendimento de V. Ex", pede que os autos se apresentem em mesa para reforma de decisão como prevê o artigo 213 e parágrafos
do Regimento desse Egrégio Tribunal.
Nestes termos,
Pede e Espera Deferimento.
Curitiba, 23 de março de 1982. - Francisco Leite Chaves, Advogado,
atuando em nome próprio, na defesa do interesse público.
Então, o Tribunal unanimemente, rejeita. Aliás toda unanimidade é suspeita; nunca \'i unanimidade de 20 Desembargadores.
Mas, qual foi a razão, agora'? Foi aquela de que interperlação é só para
fim can1bial'? Não! Inventaram outra coisa completamente diferente, dizendo
que o processo teria de ser apresentado à Assembléia Legislativa e não ao Tribunal, quando_ na Assmbléia Legislativa teria de ser a denúncia apresentada
de formu concreta e aqui estou formalizando uma interpelação, apenas para
1•t1Pcer

'l

mjnh•l n6sic1]0 n~ den(inda ne;rante a- Assembléia Como não
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o.seguinte: no dia que formos governantes _em alguns Estados, alterarmos a
Constituição para os que Desembargadores sejam nomeados, como os Senadores, com a participação do Legislativo c não somente do Executivo, em razão do que, muitos deles, se acham no dever de serem muito solícitos a.o !ongo dos anos. Não é que ~u queira dizer isso com o Tribunal do Paraná, onde
militei muitas vezes, muit<.~s decisões alterei, muitas foram conf1rrriadas e pelo
qual tenho respeito. Não é este o caso. Mas há uma vinculação muito grande.
Eu apenas faç-o esta observação porque no instante em que os Desembargadores do Tribunal de Justiça fo-ssem íridicados à Asse_inbléia Legislativa, em
lista tríplice, tendo esta o direito de escolha, jamais haveria qualquer vrnculação de reconhecimento entre o nomeando e o órgão nomeante. A própria
indicação é feita por forma secreta.
É uma coisa a ser considerada nos futuros governos do PM DB. Esses casos ocorrem em todu parte. É por isso que se diz que o judiciário, hoje, é um
apêndice do Executivo. E isto quase cm todos os níveis, sobretudo nos níveis
estaduais.
Então, Sr. Presidente, vou recorrer ao Supremo, pois não encontro nenhum elemento de convicção nessa decisão do Tribunal de Justiça do Paraná.
A interpelação é ln ais do que raióável, cabível. Jamais sç nega uma interpelação, mesmo porque o interpelando não estâ obrigado à teSj:>6Sta. E. coisa
estranha, sobretudo quando fundamentada quanto esta, e quando as razões
da_ recusa foram as mais singelas e inaceitáveis pOssfVeis.
Na notificaçã0, a gente dá conhecimento de uma vontade;- na interpelação a gente suscita uma vontade, promove a manifestação de uma vontade.
Eu fiz -isso para que se exerdtãsse o meu direito de cidadão perante a Assembléia do Estado do Paraná_. Mas com razões profusas, abundantes, porque são páginas inteiras do O Estado de S. Paulo, da Folha de S. Paulo.
Então, o Estado do Paraná toma empréstimo to.do dia, publica isso e
ninguém sabe quem é que paga? Quem_ paga isso? São verdadeiras fábulas,
fortunas, plucas como essas ium surgindo aos milhares, e __ essa_ notificaÇão- as
deteve. O Governador conseguiu escapar do Tribunal. mas_ele está sendo julgado, no Paraná, por um tribunal muito mas sério, milito mais grave_, que é o
tribunal da opinião pública.
Srs. Senadores, eu fuf o Senador mais votado _n_a bjstória do Paraná.
Quer dizer, eleito não tenho condições de obter uma_ interpelação. EÕ Governador, que não é votado, é nomeado, isto é, assumiü o G_óVeroo s~m votação,
sem dizer ao povo o que ia fazer, sai sem prestar contas._
Tenho a certeza de que jamais- Governador nosso, nenhum, que surgir
desse Partido ou dessa Oposição, jamais se recusarã a prestar contas. Basta
que se levante uma suspeita. O que levamos da vida pública é ó respeito público. Então, já pensou o Governador se homiziar, fugir, negaciãf, ter influências paro não ser notificado?
Sr. Presidente, cu estou fazendo este pronunciã."mento, e peço a transcrição da minha petiç-ão inicial, onde estão referidas todas as conces~ões feitas, todas as resoluções através das quais o Paranâ terminou por obter empréstimos da- ordem de seiscentos e quarenta e três niilhões e setecentos mil
dólares. E aqui está o ofício do Senado, dando conta de que ele não prestou
contas, Ofício SM-166 de 23-4-1981, assinado pelo S~nador JarbasPassarinho:
-

SM/166
A Sua Excelência o Senhor
Senador Leite Chaves

Em 23 de abril de 1981

Senhor Senador:
Em atendimento ao disposto no Requerimento de Tnforinações
n~> 552, de 1980, tive o ensejo de solicitar, na forma regimental, através dos Ofícios n•s SM-667 e SM/106, respectivamente de 1-12-80 e
16-3-81, o pronunciamento do Poder Executivo sobre a aplicaç_ão
dos recursos financeiros liberados p_elas Resoluções n'1s_ 31 e 87, de
1979, ao Governo do Estado do Paraná.
- 2. Nesta oportunidade, informo que, até a presente data, não
foram respondidos aqueles expedientes.
Apresento a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e
distinta consideração. ---:- Senador Jarbas Passarinho, P~~identeL
A conseqüência jurídica disto é o impi!achment, inclusive, crifT!,e deresponsabilidade ~m base na Lei n• !.079, do próprio Chefe da Casa Civil da
Presidência da República, porque a intimaçãO é feita" através dele. É a primeira vez, pelo menos em oito anos que estou nesta Casa, que vejo um Governador ser intimado a prestar contas e não o faz. E o pior, o ~enado somente
aprova requerimento dessa natureza. quando há suspeitas, quando, de uina
certa forma, ele tem interesse em que o Governador se_defenQa, esclareça.
Sr. Presidente, esse é um dos primeiros casos. E é dentr_o de$se_quadro
que nos visitam prefeitos de todo País, pa"ia que o" Senado aprove financia-
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mentos que estão congestionundo as nossas prateleiras. E, por sinal, muitos
prefeitos terminam os seus_ mãndatos e outros terão que sair agora no dia 14
de muio para desincompatibizar-se.
Logo, houve razões para que o-Sefrado tivesse essa cautela, inclusive dessa natureza. Muitos desses finandamentos obtidos _rjdo Governador do Estado do Paraná foram aplícados por prefeituras em quê? Em fontes luminosas,
onde não há nem água e em iluminação feérica.
Numa noite dessas, eu atravessava uma das cidades nossas, Xambré,
onde observei uma iluninação profuSa no centro da cidae. Então é uma cidade- pobie, _Com adjacênclus cOmprometidas, mas que possUi uma iluminação
feérica. E. por ironía,--o -que a-quilO ilUminava eram duas famnias de bóiasfrias, tiritando de frio, ao pé--dos PosteS que iluminavam a cidade.
Srs. SenadOr_~$. essas-Obr-as cii-ríSS:íinas estãO ·sendo pagas em dólar. E o
pior, Op-agamentO teri{ qtifi ser feno em dólar, os Juros em dólar, as comissões
em dólar. E se pede prestação de contas, que não é uma prestação de contas
ex.auslivU.-é ãpenas a demonstração de que as finalidades dos empréstimos foram- atendidas.
-0 governador l _n~o ~endo éondi_çõeS; .d~ ~ fazer procuroU meios indirctos
íoclusivc fugindo a essa interpe!Ução qui serâ obkto de recurso para o Supre~
mo. Segurumeilü::, o ·Presidente do ,TribyàQ,l de fustiça recusará a acolhida
mas eu entwrei com agravo e o Suprcrpo haverá dti determinar sua subida.
A eXemplo do Paraná outros Estados também desviaram empréstimos
para fins deitorais. ·o rlo&re Senci.âór HUmberto Lucena está acusando o Governador da Paraíba, pela pr5tica de atos semelhantes. Então, como ê que o
Senado, diante de fatos dest~ natureza, poderá se curvar ao número de prefeitos. po_~ muit-~s deles j5 obtivúarTI, t3-n1bê-m,-empréstimos e não têm condições d~ prestar contas igualmente? Es-tes-·empt-éstí~ós forá_rh concedidos,
d!gafT!9.~~~de acordo c_Ofl"!_asi~pat_[a_do pr~p_r"io Ministro da Fazendã, a prefeitos e _goveriiadores e já con1ii-dclillea(fa-finãlidade de que eles possam usá-los
- COm objetivos pálíficO_S_e--eTejt_ordis:
N_à_Q __~uCro dizer qu_e o governador tenha embolsado esse dinheiro, mas
lhe deUffnUiid~le [fai'alefa-.- --Outra co(sa: não po-ssõ compreender atê hoje Como o Governo do Estado entrega cheques ll: prefeitos sem recibo -nenhum. Entrega cheques ao porta_dor, vultosos, pura fazerem obras vultosas, obras às vezes voluptuárias em cid<.~des pequenas, conquanto constem placas como essas, com o nome do Governador- NeY Bragu- e dó seu candidalo_ao Governo do Estado, Sr, Saul
Ruiz. quer dizer, é um homem que pretende ser candidato ao Governo doEstado, e quc_jamais disputou um mandato eletivo, sempre foi subalterno, e su~
balterno ao Governador Ney Braga.
__
O cargo de governador preSsUpõe iridependênCia política, mas este aqui é
um subalterno mesmo, um funcjqnár.ío subalterno qu~_nã9 fez outra coisa na
vida a não ser ser fiel ao chefe 1:~ como r~compensa, tem essa indicação.
Sr. Presidente e Srs. Senudores, é ist9 o que me cabe trazer ao conhecimento do_Senado. e este processo está à disposição de todos aqui. sobretudo,
no momento em que, muitos prefeitos, diversos governadores, nos estão pres~ionando para a todo custo aprova~mos esses empréstimos.

_O Sr.

Jos~

Richa- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. LEITE CHAVES·- Com lodo prazer, nobre Senador José Richa.

O Sr. José Richa- Eu quero me solidarizar com o pronunciamento de
V. Ex' que traz ao conhecimento do Senado uma questão de tanta gravidade
c_oniO esta. Não_ sou jurista e, por isso, não entro na forma dessa interpelação
judicial. Entretanto, com relação ao mérito, V. Ex' tem toda a razão.~ fato
público e notório, o Paraná infeiro sabe-que todo o arrazoado que V. Ex' se
utiliza pari.l fazer essa interpelação judiCial são propositadas, da mais alta seriedade, porque todos ?~bem. Lá em ParanagUá toda a população sabe que é
a administração do porto de Í>aranaguá que faz essas placas. Em outras regiões todos sabem que são os distritos rodoviários, subordinados ao Departamento de Estrada de Rodagem, que fazem placas. Todo mundo sabe quem
puga essas pubficações, como essa que V. Ex' exibiu aqui a Casa, publicado
em todos os jornais do Brasil, uma pesqufsa encomendada a um instituto que,
certamente, não a está fazendo pelos belos olhos do Governador do Paraná,
que deve ter recebido - e pelo conceito profissional dessa empresa deve ter
recebido muito, recebido muito bem, do governador ou sei lá de quem. V. Ex'
faz muito bem em interpelar judiCialmente. E é estranhável, que antes mesmo
do próprio tribunal conceder_, ele próprio não se antecipe e explique. Isso é
obrigação de todo homem público quando interpelado por ,qualquer cidadão,
quanto mais ainda por um Senador da Repúbica, como é V. Ex' Imagíne um
governador que não tivesse nada ·a temer, que estivesse com o seu governo
todo ele bem ajusti:ldo, dentro dos cânones morais; ele próprio teria se antecipudo e t~ria explicado, não apenas pessoalmente a V. Ex' mas através da própria Imprensa, essa lriierpelação:- Entretanto, não o fez. Ele se cala; pura e
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simplesmente se cala, e o Tribunal, não sei por que razões- por isso que disse a V. Exll que, não sendo jurista- não queriri analisar a fórniUia dessa inlerpelw,:ào judicial para saber, para julgar se tinha ou não razão de denegá-la.
Enlret::mto. no mérito du questão, V. Ex• tem toda a razão e tem a inteira solidariedade de todos nós, do seu Partido, e de todos os homens independentes
que querem seriedade na função pública, de todo o estado do Paranã.
O SR" LEITE CHAVES- Agradeço a V. Ex• E, outra coisa, digo a V.
Ex• que os Advogados do Pamná, tomando conhecimento da decisão do Tribunal, se manifestaram surpresos não entenderam a decisão. E o próprio governador. indiretnmente, através de propostas, procurava desdenhar a natureza dessa proposíção.
Estã ela aqui à disposiçãO do Senado, do serviço Jurídico do Senado.
Já disse que não fur outra coisa na vida, ao longo dos anos, senão advogado e me preparei para isso. Formei-me numa faculdade com toda a dedicação; terminei uin -CurSO de-dOutorado na Faculdade Nacional de Díi'6itó,
onde também me formei. Fúi advogado do Banco do Brasil, de onde estou me
aposentando, pois de 30 anos-,-quer dizer, 20 anàS-COino advogado e lO anos
como escriturário, os Senhores sabem, do rigor da Casa. Sou extremamente
rigoroso no exercfcio da minha atividade de advogado,jamaürfaria u-m-a--graciosidade.
Mas, Sr. Presidente, estranhei que o Tribunal, primeiro negasSe esS-a interpelação; segundo, que alterasse as razões de dicidir julgal!lento de ~g_ravo_.
Primeiro deu uma r_azã.o, depois que esta ficou patenteada como inaceitável
procurou dar outra.
Sr._ Presidente, Srs. Senadores, no momento em que os prefeitos estão
aqui no Senado para fazer essa pressão, sinto-me no deVer de invocar esse
processo. Aliás sem qué haja uma prestação de contas dos empréstimos anteriores, das entidades que já tenham sido beneficiadas, o Senado não tem condição de fazer concessão alguma, sobretudo em empréstímos externO.
Essas verbas estão sendo usadas ilidtamerite; cõrn finalidades elei_t9reíras, como no Paraná.
~
Senhores, aqui estão as provas, e o Paraná sabe disso, o consenso público sabe disso. Aliás, o fato é notórío. Eu não precisava, para isso, inVocar nada, porque o_ Paraná sabe, porque a televisão, de manhã, de tarde e de noite,
não fala de outra coisa. As placas profusas e os jornais, a g-rande 1inprensa: nacional!
Sr. Presidente, há interesse para o Estado de São Paulo na difusão de
pesquisa acerca da boa posiÇão eleitoral do Governador do Paraná? No Estado do Rio de Janeiro? Mas, são páginas inteiras de matéria publicada.
O processo está às ordens da Casa.. para isso. De maneira que temos motivo de ser cautelosos no que diz respeito à concessão desses financiamentos.
Creio que não devamos_ ser contra a aprovação de todos, de uma maneira genérica, como é a posição do Senador .Dirceu Cardoso. Mas, temos que ter _cr!térios, c_omo vínhamos fazendo, quer diZer, tem-se que selecionar. A própria
lei estabelece critérios e nos comete responsabilidades.
Não podemos deixar de conceder alguns, mas o Paraná está com mais
um de 40 milhões de dólares aqui. O governador não prestou contas, nem disse que custeou essas despesas de publicidade.
Pode ser aprovado um empréstimo desses depois que o Estado tomou
630 milhões de dólares?

O Sr. Alberto Silva -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LEITE CHAVES -

Pois não.

Estou~ouvindo,

com o m_a!or inter_esse! q discurso
de V. Ex" E, com relação a essa parte em que V. Ex• diz que devemos ter cautela quanto a esses emprêstimos, principalmente-com aqueles que não prestaram contas e com re_Iação à aplicação anterior, quero citar um caso concreto:
no meu Estado, demos, aqui, um empréstimo de 20 milhões de dólares. Havia
um plano, que fol aprovado na comissão própria, e aqui o plaho de aplicação.
Mas o plano foi mudado pelo governador, depois de aprovado aqui. Veja
bem: depois de aprovado, foi mudado? e eu tenho informações, inclusive de
deputados nossos, na Assembléia, que jâ interpelaram o governador para dizer onde foram aplicados os 20 milhões de dólares e realmente não se sabe.
De modo que novos empréstimos estão sendo pedidos para o meu Estado. Eu
acho que V. Ex• tem toda a razãO: nós deveríamos, pelo menos, saber em que
foram aplicados os empréstimos anteriores, antes de concedermos novos.

O Sr. Alberto Silva-
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OSR. LEITE CHAVES -Agradeço a V. Ex• O que V. Ex• disse é o que
o Senador Humberto Lucena tem dito, a diversos outros Senadores.
Concluo, Sr. Presidente, pedindo que se incorpore ao meu discurso a petição inicial da minha interpelação e os diversos document.os que a instruem.
Muito grato a V. Exf e aos Senadores da Casa. (Muito bem!}
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(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SENADOR
LEITE CHAVES EM SEU DISCURSO.)
Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná
Francisco Leite Chaves~. brasileiro, casado, advogado, exercendo atualmente o m-andato de Senado'r pelo Estado do Paraná, com residência nesta cidade à Rua Visconde de Rio Branco n9 1655, ap. 84, fone 234-9682, atuando,
neste Caso, rla defesa á6 ínteresse público (Lei 1.079, de 10.04.50~ art. 75), vem
respeitosamente à presença de V. Ex', na conformidade do que dispõem os
artigos 867 _e seguirnes- áo CPC promOver a interpelação do Ex' Sr. Ney
Aminthas de Barros Braga, brasileiro, casado, Governador do Estado do Paraná e do Dr. Saul Raiz, brasileiro, casado, engenheiro, ambos domiciliados e
re?identes nesta cidade 1 nos _endereços abaixo, pelas razões seguintes:
Com_õ vê V. Ex• da documentação anexa, originádã. do Senado, tem o
Paraná recorrido a fraqüentes empréstimos externos em dólar e para ser pago
em dól<i:r, inclusive no que tOe~ aos juroS e às comissões.
l'J_o momento os ernpr~timos cont_raídos por ~sa modalidad~ montam a
ÜSS 603,70~.000.0~. ·aprovados mediaftte as seguintes resoluções:
Resolução n' 21/73Resolução n' 61/72-· Resolução n' 64/73 Resolução n' 61/74Resolução n' 43/76 Resolução n' 77/71 Resolução n' I 11/77 Resolução n' 50(77 Resolução n' 77/78 Resolução n' 60/78 Resolução n•.31/79Resolução no 87/79Resolução n' 107/80 Resolução n' 02/8 I -

USS

3,000,000.00
USS
8,000,000.00
USS 10,000,000.00
US$ 50,000,000.00
USS 100,000,000.00
US$ 10,600,0óo.d0
US$ 22,800,000.00
US$ 65,000,000.00
USS !3,300,000.00
USS 30,000,000.00
US$ 100,000,000.00
USS 61,000,000.00
US$ 50,000,000.00
USS 80,000,000.00

Sendo constante o recurso a esse expediente, gravoso para o Estado, que
terá de pagar débitos em dólar mediante a arrecadação de ICM, em cruzeiros
crescentemente desvalorizado, o Senado, na conformídade do que estabelece
a- Coiistituição e O seu regimentO iilterrio; intirrioU o'"Sr. Governador para
prestar contas do últimos empréstimoS concedidos, no valor de USS
161,000,000.00 (US$ IOO,OOo;ooo.oo aprovados pela Res. 31/79 e USS
61.000.000,00 -pela Res. 87 /79), tendo dec_orrido o prazo regulamentar sem
que a prestação de contas fo-sse realizada, como informa o Ofício SM/ 166, de
23-4-81, do Senado, de teor seguinte:
"Senhor Senador. Ein atendimento ao disposto no Requeri~
menta de Informações n9 552, de 1980, tive o ensejo de sOlicitar, Oa
forma regimental, através dos Ofícios n9s SM-667 e SM-106, respectivamente de l-12-80 e 16-3-81, o pronunciamento do Poder Executivo sobre a aplicação dos recursos financeiros liberados pelas Resoluções n 9s 31 e 87, de 1979, ao Governo do EStado do Paraná. Nesta
oportunidade, informo que, até presente data, não foram respondidos aqueles expedientes. Apresento a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Senado i- Jarbas Passarinho. Presidente". (- V. anexo).

a

Além da grave omissão por si bastante para a apur<i.çã6 do crime dC responsabilidade do Ministro C.h.efe da Casa Civil. da Presidência da República
(Lei n9 1079, art. 13, itein 49) através de quem é feita a intimação par os esclarecimentos ao Senado. o Governador está com mais um pedido de empréstimo no valor -de USS 40,000,000.00, o que elevaria o montante nominal da
dívida a US$ 643,700,000.00 _equivalente à astronômica cifra de Cr$
96.555.000.000,00, ao câmbio oficial.
Mesmo sem prestar contas ao Senado da utilização desses empréstimos,
o Governador do Estado tem desferido um dos mais caros e suntuosos festivais de promoção pessoal e do ex-Secretário, ambos engajados em campanha
para o Senado e o .Governo, respectivamente.
Se o Estado do Paraná tem recorrido a empréstimoS sucessivos, sejam internos, sejam externos, é por que não dispõe de meios próprios para realizar
as suas metas administrativas. Isso é mais do que lógico.
Ora, se para a realização de obras essenci_ais inexiste dinheiro, como
pode lançar mão o Estado de enormes somas para divulgação dessas obras e
sobretudo promoção pessoal e polítiCa de seu Governador?

1254 Quinta-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abril de 1982

o Relatório da Presidência referente o exerc.fcio de mil novecentos e oitenta e
O próprio signatário fica sem Coridição de esclarece_r o Senado sobre tais
um~ Aberta a sessão o senhor Presidente faz a_ leitura do Relatório que _ê aproempréstimos, sobretudo à ocasíão e-m que -são discutidos. E não podendo
vado por unanimidade e será publicado- à parte. Em continuação, relata: na
votá-los sobretudo os últimos, pela suspeita que peSa sôbre a sua aplicação,
tem sido surpreendido por profusa matéria difundida na imprensa; pelo prótomada de posição a que somos chamados, para fixar as metas que se imprio Governador, que por tal forma deseja continuar- recebep.do empréstimos
põem-ao Instituto, com- a maior urgência, esperamos a indispensável colabosem prestação de contas, coagindo parlamentares a aprová-los pela censura
ração e apoio. O IPC, ao final do exercício, ã.presentou um déficit que já viindireta que promove, de que é prova matéria anexa, com o título "Leite Cha- _ nha se _caracterizandO desde o exerçfçi_o. ~nterior, f?.ce, princ:ipalmente, à reves vota contra o Paraná", quando a posição do signatário_ é exatrimente de
duçâo do -riúmero_de contribuintes e elevaç_ão do número de beneficiários.
defesa dos interesses do Estado.
__E_ss_e_fato, tende:ot~ a apresentar-se, em proporção cada vez maior, ao fim de
cada ano, aumentará, sobremaneira, o déficit vigente, que Sornado a outras
A promoção do Governador e de seu ex-SecretárHY Saul Raiz é notória,
peculiaridades do problema, levaram a Administr-ação do IPC a tomar medisendo feita através de todas as rádios do Estado, de todos os Canais de Teledas para prevenir e corrigir a defasagem existente entre o que pagamos e o
visão, em horário nobre; na imprensa do Estado (de circulação munidpal e
que arrecadamos. Na consciência que todos temos dessa realidade, foi que
estadual) e também na imprensa nacional, onde acabou recentemente de
nos voltamos para o estudo da questão, em profundidade, indo à procura das
publicar resultado de pesquisa favorável ao seu nome, corno se vê da Folha de
soluções racionais e técnicas necessârias através- de completo trabalho atua~
S. Paulo. do Correio Braziliense, da Folha de Londrina, entre outros.
'ria! feito por dois· renOritados técnico$ do maior cÇ:mceito no País, com expeA lei proteje- por duas vias os bens e recursos do Estado _ contra a ação
riência em estudo e planejamento realizados para grandes instituições previdos admimstradores ímprobos. Uma, por via adminiStrativa, qi.Ie é a apUdenciárias. Face a apreciação e avaliação dos programas executados tornouração do crime de responsabilidade (Lei 1079, de 10-4-50, art. 75) a outra
se imperativo, pelas circunstâncias dos crescentes encargos sem a cobertura
através do processo comum (art. 78), com as sanções civis e Criminais previsnecesSária de recursos, ameaçando a vida da_ Institulção, da qual dependem
tas na legislação federal. Embora simples indícios e fatos notórios Sejam elecentenas de beneficiários, a elaboração e aprovação pelo Conselho Deliberamentos suficientes para-a instauraÇãO de processo dessa natureza, pretende o
tivo do projeto de Lei núrriero cinco mil QUinhentos e quarenta e cinco, de mil
signatáríCi se acautelar em relação a todas as provas, promovendo antes a innovecentos e oitenta e um, apresentado à Câmara dos Deputados em noterpelação dos requeridos para que se manifestem sohre os fatos invocados,
vembro de mil novecentos e oitenta e um, que além de atender às reívindinegando-os, inclusive, se o puderem, como também sobre. a legitimidade das
cações dos senhores parlamentares, que poderão averbar tempo de mandato
propagandas aqui anexadas, a título de ilustrações.
municipal" ou estadUal e de funcionários desejosos de pertencerem ao quadro
Nesta conformidade requer a V. Ex• que promova a interpelação dos rede segurados facultativos do IPC, virá, a médio prazo, assim esperamos, saqueridos para que no prazo de 48 horas prestem ao Juízo os seguintes esclarenar as dificuldades financeiras desta Instituíção fazendo com que a recetía
cimentos:
--e.resça_e seja alcançado o necessário -equilíbrio entre despesa e arrecadação.
Espera-se ainda, que quando for aprovado o projeto, o déficit técnico atuaia) Em nome de quem estão sendo pagas essas despesas de divulgação do
mente detectado pelos técnicos atuariais, seja superado no decorrer de no máEstado, suas secretarias, órgãos e serviços, contendo promoção pessoal dos
ximo duas legislaturaS, ou seja; num Prazo aproximado de oito anos, sendo
requeridos e_ a quanto montam elas?
ciue-a partir da"í, de conforffiid:ide conl a ffiesina orientaçãO atuarial,jâ tenhab) Qual o interesse para o Estado na divulgação de pesquisa realizada
mos captado recursos necessários para inãritermos Uma :reserva técnica que
pela GALLUP sobre a posição eleitoral Saul-Ney e publicada em toda a
assegure a normalidade da vida do Instituto. Cumpre-nos destacar que os sergrande imprensa nacional; inclusive no Cárreio Brãzi/iense e na Folha de S.
viços internos do IPC aumentaram consideravelmente e prevendo que, com a
Paulo, de 21-2-82, conforme OOmpi"ovariteS aneXOs?
aprovação do projeto de lei retromencionado, haverá cada vez mais um voluc) Qual o custo de tais publicações, quem as pagou e por quem foram
me maior de trabalho, ampliamos e estamos mOdernizando a estrutura da
autorizadas?
nossa administração. Porf;m, para ficilrmos devidamente- aparelhados, é ned) Quais os demais órgãos, além dos citados, naturalmente, em que a
cessário que as Presidências_ das Casas do Congresso Nacional, promovam dipesquisa foi divulgada?
ligências a fim de pfõVidendar o material e os "recursos humanos jã solicitados, uma vez que a deffiora do atendimentojâ se faz sentir na rotina adminise) Como se vê da fotografia anexa, autêntica, casa coffiriCial que confecciona placas de órgãos oficiais é a mesma que execu-üi placas eleitorais em
trativ·a interna deste órgão. ESperando ter-nos feito entender, quando procunome-dos Requeridos. Que outra coincidência poderia explicar o fato além de
ramOs enfª-tizar até mesmo com redund_ância a_ g~avidade do momento da
presumida vantagem na realização do_ serviço.
nossa previdência, facultamos a pal~~;a-a quem dela Ct.ueira fazer uso, ocasião
em que o sC:nhof Depuúido -R-Osembllugo ROinanO fala: em nome de Seus paFeitaS as interpelações, requer a V. Ex• que no prazo de 48 horas lhe seres e de todos presentes - conhecidos são os problemas séríos que muito
jam Os aUtos- devolvidos, independentemente de traslado, na conformidade
cedo atingirannl Prev]dêncía SoCial do Brasil, com não poderia deixar de ser,
do q uc estabelece o artigo 872 do Código de Pr<?C'?JSO Civjl.
refletem-se também no IPC, portanto a graVidade do.rriomento demonstrado
Aduz por último que o Dr. Saul Raiz tem residência à Rua Brigadeiro
pelo ilustre Presidente, Deputado Bento Gonçalves, urge em que devamos
Franco n9 1.909, enquanto o Governador Ney Braga tem-na no Palácio
nos unir para defesa dos interesses comuns. Dou testemundo do esforço, laIguaçu, gozando este d~_ foro priVilegiado pela prerrogativa da função (CPP,
boriosidade e sacrifício do atuante e dinâmiço Presidente, a fim de alcançar
art. 87_). I:. em razão disso que c.sta interpelação terâ de processar-se através
os resultado que se podem depreender do Relatório, prova evidente de uma
dessa Egrégia Corte.
boii ~dfOiniStração,_ m~_ni_o__ t~ii~(!__ qu~ _enf~~n~a~ as mais variadas adversidaNestes termos
des,- prejUdicand-o -até mesmo- sua vid-ã operante de polítlco, uma -vez que, por
Pede_ e Espera Deferimento.
força das circunstâncias foi forçadO-a deixã-la à parte, para se tornar um ..ex~
Curitiba, li de março de 1982. - Francisco Leite Chaves, AdvOgado
pe_I{_'~_m __assuntQ~_de____Q_r_~vidência, adminístra_ndb n_osS()S interesses junto ao
OAB-PR. 2232.
IPC. Esse homem dá exemPlõ de-sacrificiO,dedic"aÇãõ, Corll SeU CoraÇãO imenINSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRESSISTAS
so, niagnífiCo, corripetenté, honestO, -eVõcahdo sempre seu espírito humanitário, pensa e se preocupa com- o- bem-estar das famílias dos _segurados. Por_
Ata da 20' Assembléia Geral Ordinária, realizada em 31 de março de 1982.
tudo i_sto _e ai nela pela demonstração de eficiênCia, zelo, dediCação com que
Às nove horas do dia trinta e um de março de mif novecentos e oitentã
desempenha o seu cargo, peço que a Assembléia aprove um vOto de louvor
dois, na s-ede do Instituto -de Pre-vidência dos Congressistas, no vigêSsimo
pilrâ o· se_n.hOf]>i-eSidenté·, o"qúe dê-pàintO~·ê aprOVado, unariimemente. Não
quinto andar do anexo I da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Seh~lVerldO rTI3.iS _éi_i.ie~ g_~eira faZer Uso _da ·pafãvi-it ~ SinTlõr Presidente, fãrialinhor Deputado gento Gonçalves, Com a presença de vinte e nove contribuinzand08.8TadeCe ãS hõnfosas-PãliVras cOm qlle--toíairaciado e diz que suas
tes obrigatórios e de vinte e dois contribuintes faCultativos, num total de cinpreo~upações e esforços ~tarão se~pre Voltados_ pira o trabalho q~e se fizer
qCiênta e um contribuintes-, realizou-se_a Assembléia Geral, com o objetivo
necessárío para a cÕrisolidaÇão finanCeira e·aprimoràmertto do IPC, pois é à
de, consoante_ o _estabelecido no artigo catorze, alínea "'c", da Lei número
força de coragem, de muito trabiho e de persistênCia qtie eSperamos vencer as
quatro mil duzentos e_oitenta e quatro, de mil novecentos e sessenta e três, readversidades, Nada mais havendo a traiar, às doze horas ê encerra-da a reugulamentado pelo artigo dezessete, alínea "c'\ do Regi_mento Básico e cum_níãó. f, para--COnstar, eu Pearo Alves de Freitas, Secretário, lavrei a presente
prindo o disposto no artigo quinto, inciso I, da lei número seis mil e dezessete,
ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor Presidente. Ass:
de trinta e um de dezembro de mil novecentos e setenta e três, dar a conhecer
Deputado Bento Gonçalves, Presidente.

e
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RELATÓRIO
(19 de janeirO a 31 de dezembro de 1981)
Aos Segurados do
Instituto de Previdência dos Coitgressistas-IPC

I. Apresentação
Corno Presidente reeleito para o biênio 1981 J1983~ e consoante o estabelecido no_art. 14, alínea "c"-, da Lein9 4.284/63, regul~l!lenta~o pelo art. 17,
a!fnea "c" do Regimento Básico, cumprimos o disposto no art. 59, inciso I, da
Lei n'? 6.017, de 31 de dezembro de 1973, apresentando aos senhores segUrados o relatório das atividades do prirneir~ ano do nosso segundo mandato,
consecutivo, neste Instituto.
O Instituto de Previdência dos Congressi~tas, criado pela Lei n'? 4.284, de
20 de novembro de 1963, alterada pelas Leis n•s 4.937, de 18-3-1966, 5.896; de
5-7-1973, 6.017, de 31-12-1973, 6.311, de 16-12-1975,6.497, de 7-12-1977 e
6.677, de 24-7-1979, tem como futi.Ção-precípua o amparo dos parlamentares
- segurados oQrigatór1os---_ funcionários, - segurados facultativos- do
Congress-o Nacional e re$pecitvos b.eneficiãrios.
.
2. Admfnistrãção
A administração atual do IPC eleita, respectivamente, pelo Senado Federal e Assembléia Geral, está assim constitu(da:
Presidente. Deputado Bento Gonçalves
Vice-Presidente: Senador Passos Pôrto
Conselho Deliberativo:
EfetivoS:
Senador Nelson Carneiro
Senador Bernardino Viana
Senador Affonso Camargo
Deputado Sebastião Andrade
Deputado Theodorico _Ferraço
Deputado Renato Azereçlo
Deputado Pedro Faria
Deputado A ido_ Fagundes
Deputado Jáder Barbalho
Suplentes:
Senador José Uns
Senadora Eunice Michiles
Senador Agenor Maria
Deputado Raul Bernardo
Deputado Maurício Fruet
Deputado Alceu Collares
Deputado Tertuliano Azevedo
Deputado Hugo Napoleão
Deputado Cardoso Alves
A eleição do Presidente e Vice-PreSídente se deu em sessão do Senado
Federal em 16 de junho de 1981;- a do Conselho, pela Assembléia Geral em
25 de junho de 1981.
'
.
O Conselho Deliberativo elegeu como TesoureirO efet!Vo o Senado_t
Ivandro Cunha Lima, Tesol..Iteiros substitutos o Deputado Furtado Leite e o
funcionário da Câmara dos Deputados, Dr. Luiz Vasconcelos, sendo este Direter da Assessoria de Orçamento.
3. QUadro Social
O número de segurados do IPC é o seguinte:
Contribuintes Obr.igatórios ............. ·-. ~ ...... _._. . • . . . • . .
Conffibuintes Facultativos_........... ·~ ....... ··-·.........

487
540

Funcionários integralizando carência .............. ~ .......... ~
02:
Ex-parlamentares íntegralizando carência ....• ,_....._L,.~-. ~·-rn::--_ 08
Pensionistas:
Ex-parlamentares ........•...• _ ..••.. ~ •.... -~ .• ~ .-.......• _ 505
Ex-funcionârios .................•........•............ ~-·.
468
Outros beneficiârios:
Viúvas, filhos menores e filhas solteiras .. ~ ..~.- .............. .
Beneficiários _especiais ............... ·-.
--~--.:-.
r

•• -.-rrT.

• • • ..- • • - • •

Total .. , ........•.......... .......•.•.•...... ,r ••..•.•

43.3
13
2.4~6
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4. Assistência Soda/
4.1_ Benefícios
No ano transa to, ~umpri~do os ob]C:tivos ~ociaís -a que foi df:stinado, o
lnsH!~to ma~teve,_cofuo _vem-_hian_f~riâo, Seus pagamentos rigorosamente em
d·ia, efetuando todos os ·benefícios asS:eguf-3dos-ein lei, a saber:
4 .l.l. Pensões
No que concerne a pensões, pfincípal finalidade da criaçãÕ deste Instituto, em decorrência de progressão de ex-funcionários- pensionistas- e rea..:
justes concedidos nos termos da Lei n9 5.896/73, houve um considerável aumento nos encargos mensais relativo a folha de pagamento, sendo destinado
no ano precedente a soma de Cr$ 377.586.919,40 (trezentos e setenta e sete
n:t.ilhões,_ quinhent~s e oitenta e seis mil~ novecentos e dezenove cruzeiros e
quarenta Centavos). . .
·
·
4.1.2. Auxílio-doença
No FUndo Assistencial, foi ampliado dentro das limitações financeiras
do IPC, a ajuda aos segurados e seus beneficiários em casos de tratamento de
saúde, através do auxílio-doença. A a~sistência. ainda ê pequena, em vista da
fonte geradora ser uma _percentagem dos juros auferidos pelo Instituto. Este
a-uxílio ê deferido mediante requerimento do interessado, ao qual deverá anexar originais de recibos e notas de despesas especificadas, excluindo-se do _cãlculo as despesas relativas acompanhantes e extraordinários.
De conformidade com o es_tabelec_idona Rç~plução n9 71/80, os auxíliosdoenças concedidos foram no valor Cr$ (931.636,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e um mil, seiscentos e trinta e seis cruzeiros).
4.1.3. Auxílio-Funeral
Em. <;a§p. de morte do cop~tribuinte o_u pensionista contribUinte, o IPC,
concederá auxílio-funeral correspon-dente a Õl (uiri) mês de subsídios.
vencimento-base ou pensão, pago à pessoa que houvCr custeado as despesas
dos funerais, desd_e que qualquer entidade pública não haja custeado tais desp~~-s ou ~ad__g_ idêntico a,uJ!:pio: O.e ~cor?P.,~COI)l o q.ue de~ermina a Lei n9
4-.93:7/66, este órgão· pagou a iiliportâilcia _de Cr$ 18.735,00 (deZoito mil, sete·
centos e trinta e cinco cruzeiros), referente a auxilio-funeral.
4.1.4. Seguro de Vida
Nos termos da alínea "e", do artigo~_'?, da ~_ei _n9 4.937/66, regulamentado pelo artigo 61, do Regimento Básico do IPC, -foi efetuado pagamento no
valor de Cri 1.980.6.43,00 (hum milhão, novecentos e oi(enta mil, seiscentos e
quarenta e três_ cruzeiros) referente a seguro __d~ _vida.
4.1.5. Pecúlio Parlamentar
Instituído pelo Decreto Legislativo número 96, de 12 de novembro de
[975, confere ao IPC a incumbência de pagar aos beneficiários de parlamentar falecido no exercício do _mandato, um pecúlio formado pelo desconto de
duas diárias de cada parlamentar do Congresso Nacional. Que foi plenamente cumprido, tendo sido transferido aos _beneficiãri"os de memoráveis parlamentares, a importância total de Cr$ 10.311.985,00 (dez milhões, trezentos e
onze mil, novecentos e oitenta e cinco cruzeiros).
Os beneflciospagosatingiram um montante de Cr$ 394.829.918,40 (trezentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e
dezoito cruzeiros e quarenta centavos), contra Cr$ 179.068~571 ,34 (cento e setenta e nove milhões, sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e um cruzeiros
e trinta e quatro centavos), do ano anterior, registrando-se, assim, um aumento de 120,49%.
4.2. Apólices de Seguros
No setQr~ de seguros, foi estipulado urna quarta apólice de seguro coletivo, com _a companhia de seguros ~liança da Bahia, que vi rã proporcionar aos
seguros escolha mais ampla e maior faixa de seguros.
A corn"issão do IPC neste setor._ ficqu assi_m_ totalizada:
Cia. Sul América .................................. Cr$ 878.090,10
Cia.. Internacional ................................ CrS 640.556,47
Cia. Brasil de Seguros ......... :. ----. .... . .. .. . . .
Cr$10.451,61
Cia. Atlântica Boa-Vista .............. ---- ....... CrS 584.627,72

a

Total ............................ - ............. Cr$2.113.725,90,
(dois mÍihões, cento e treze m-il, setecentos e vin'te e ciilco crúie1ros e noventa
·
centavos). 4.3. Empréstimos
No que concerne a empTêstimOs, fizemos de empréstimos simples consignados em folha de pagamento o valor total de Cr$ 131.629.278,00 (cento e
trinta e um milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e oito
cruzeiros).
Através de financiamento esPecial para aquisição de veículo, no mesmo
-pêtTOdo, alienamos 59 veículos, nO valor global de Cr$ 11.012.004,00 (onze
milhões, doze mil, e quatro cruzeiros).
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Tivemos, ainda, empréstimos pessoais pelo Fundo Assistencial, cujo valor foi de Cr$ 190.132.883,00 (cento e novenfa rri.ilhões, cento e trinta e dois
mil, oitocentos e oitenta e três cruzeiros), que somados aos demais, evidenciam um relevante plano de financiamento aos segurados e não segurados,
atingindo o montante de Cr$ 332.774.165,00 (trezentos e trinta e dois milhões, setecentos e setenta e quatro mil, cento e sessenta e cinco cruzeiros); o
qÜe é razoãvel para uma InstituiC;ão de pequeno porte, com finalidades sociais e com compromissos financeiros mensais a saldar.

5. Investimentos
No presente exercício só fizemoS uma aquiSição.- Adquidmos-uma:-rnãquínã Processadora Eletrôn1ca PROLÓGICA, Referência ALPHA CARO
pelo custo total de CrS 828.000,00, (oitocentos e Virite e oitO tnil cruzeiros).
Os imóveis ·estão alugados, dando uma renda mensal superior a Cr$
800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros). Mais importante àinâa é-a valorização
rápida desses imóveis.
Prosseguindo a política progressiva de aplicação dos recursos _disponí,veis nas modalidades de depósitos a prazo fiXO, open rilarke:t, cadernetaS de
poupauça e ações do Banco do Brasil, o Instituto obteve_ uma receita de juros
da ordem de Cr$ 59.548.503,13 (cinqUenta e -nâve nlilhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e três cruzeiros e treze cenüiVos), em 1981. Resta,
ainda, aplicado um saldo de Cr$ 64.696.807,52 (sessenta e quatro milhões,
seiscentOs e noventa e seis mil, oitocentos-e sete cruzeiros e cinqUenta e dois
centavos), a ser resgatado no ano em curso.
6. Panorama
Cons-eguiin"óS_a_atripliação das nossas instalações cOm a concessão pela
Câriiara·-aos Deputados de um pavimento no Anexo I, 259 andar, ondejâ estamos fundóriarido desde outubro do_ ano preCedente.
Para ficarmos devidamente aparelhados, é necessário que as Presidências
das Casas do Col'igress_o Nacional, promovam-diligêncíaS a-fim ôe-prõvfdeticiar o rnaferial e os recursos humanos jâ solicitados, uma vez que a demora
no atendimento já-se faz sentir na fotina· 3.dminiStr3.tiVã. i_ntCrnádeste órgã-o.
O IPC vem sendo campo de controvérsias e de maUs _al}gúrioS-. Muitos
prevêem o seu colapso e a sua insolvência, apesar da luta insana dessa Presidência e do Conselho na busca de uma solução para o déficit técnico vigerite~
Urna receita inelástica, limitada, urna vez que foi vedado pela Lei n9 6.497/77,
o ingres_so de contribuinteS facUltativos, conseqüentemente, existe uma despesa crescente, de sempre novos pensionistas, qlié j)reCisi de nOVaS tontes âe recurso. Dar Surgiu O plano de recuperação econômico-fin·anceira através da
consolidação das Leis do IPC consoante o Projeto de Lei n• 5.545/81, do Deputado Bento Gonçalves, que foi apresentado à Câilfai'a dos Deputados em
10 de novembro de 1981. No referido projetO fizemOs Urila revisão e consOlidação em toda a legislação deste órgão, procurando corrigir as liberalidades e
distorções existerites, apoiados no talento do Conselho, sobrett.i.d6 Calcado
em completo estudo atuar_ial realizado por dois renomados técnicos atuariais
do País e na experiência do funcionalismo do Instituto_._ O projeto de lei
encontra-se em tramitação na Câimira dos Deputados e temos esperança de
que seja aproVado, no máximo, até meados de abril de 1982. Promulg~da a
nova lei; sua aplicação a médio prazO virf-Sãríáfiis dificuldades e abrírgrandes perspectivas ao IPC, n·o seu plano de seguridade social e maior assistêncía
aos seus contribuintes.
Com vistas a- reforço financeiro, solicitamos -dos ilustres parlanlentares
dotações de subvenções em favor do IPC~ Nosso apelo, embora tenha sido
feito com--a máxima -clãfiviâéilcia e insistê'neia,\iolocando, inclusive, as dificuldades enfrentadas pela nossa previdência, ficou aquérh do esperado, proporcionando, apenas, o ingressO de Cr$ 16.81KOOO,OO {deZesseis inilhões, oitocentos e dezoito mil cruzeiros), coritra Cr$ 16.240.000;00 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta mil cruzeiros), arrecadadas no exercício passado.
Ainda com a finalidade de carrean recursos~_estaOJOS promovendo gestões junto às Mesas das duas Casas do CongreSSo NaCional para eriCoiltrarmos uma fórmula capaz de completar o orçamento desta Instituição. Estas
providências, bem como outras de natureza técnico:-atuarial, objetívam os
reajustes das pensões, que não atendem a realidade económico-social em
comparação com a espiral inflacionária atuaL
No entanto, com toda essa problemática para solucionar, temos certeZa
de que o IPC prosseguirá, os órgãos de previdênCia são assim mesmo, cheios
de -dificuldades e percalços.

7. Análise
O resultado apresentado pelo IPC no decorrer do ano__de. _1981 não foi
dos mais favoráveis. O Superávit de Cz:$ _7~.542.~81,2:3 (setent~ -~ Ci~c_o mi-
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lhões, quinhentos e quarenta e d9_Is_ fi1ÍI,_ oito~entos e oitenta e um cruzeiros e
noventa e três centavos) foi-13,83% inferior ~o alcançado em 1980.
O fator determinante na diminuição desse resultado foi sem dúvida o
crescimento desproporcional verificado com o pagamento de pensões a excontribuintes obrigatórioS eTa:CUlfãtivOS nO_valor de CrS 316.011.042,40 (trezentos e dezesseis milhões, onze mil, quarenta e dois cruzeiros e quarenta centavos), representando um incremento de 102,41%, sem contar com o desembolso observado com as pensões a_be_neficiãfios que também teve um expressivo aumento de l09,47_%,__ passando de CrS 28.954.570,00, (vinte e oito inilhões, no~ecen~os _e c!_nqüCnta e quatro mil, quinhentOs e setenta cruzeiros)
para Cr$ 60.65"1.838,00 (sessenta milhões, seiscentos e cinqUenta e um mil, oitocentos e trinta e oito cruzeiros).
Com essa breve introdução justific~_-se plenamente o crescimento de
105_.13% no total d~_s Despesas, enquanto g.ue a~ receitas totai_s evoluíam tãosomente 68,36%, sendo reSpectivamente, Cri 19S.972.008,:S3 (cento e noventa
e cincO milhões, novecentos e setenta e dois mil, oito cruZeirOs e cinqüei1ta e
três cefitavos) e CrS 401._990.056,83_(qu~troceritos e um milhões, novecentos
e noventa ffiil, cinqüeiita é seiS cruiC:irOS. e oitenta é ti-êS centãvos) em f980 e
CrS 283_.634.934,56 (duzentos e oiten-ta e Úês milhões, seiscentos e triilta e
quatro mil, novecentos e trinta e quatro cruzeiros e cinqUenta e seis centavos)
e Cr$ 477.532.938,76 (quatrocentos e setenta e sete milhões, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e oito cruzeiros e setenta e seis centavos) em
1981
-~
Em 1980 as- receitas IpeceaO-as·esrav"ãrrt-aS.s1ID-rePreSentadas: 29,4Õ% na
rubrica tributária, 24,68% na patrimonial; 45,05% naS transferências correntes, 0,47% nas diversas e 0,40% nos serviços operacionais, que no final do ano
foi desativada.
No ano seguinte passamos, resp-ectivamente~ à seguinte distribuição:
28,93%,-28,71%,41,75% e0,61% ou seja: a queda Qbservada n~s receitas tributárias e de Transferências Correntes foi. c:orripensada Com a melhor performance da receita patrimonial.
O aUmento concedido em 1981 pelo Governo Federal ao func:;ionalismo
civil tfa Uiiião e que; -em--cuinpriffieiltO á-oQue determina a Lei il9- 5.896/73,
também, foi a-plicado aos nossos pensioriistas, redundando em um aumento
em nossa folha de pensão da ordem de 103,54%, totalizando esses encargos
em 1980 CrS 185.509.586,58 (cento e oitenta e cinco milhões, quinhentos e
nove mil, quinhentos e oitenta e seis cruzeiros e cinqüentâ e oito centavos) e
em 1981 Cr$ 377.586.919,40 (trezentos e setenta e sete milhões, quinhentos e
oitenta e seis mil, novecentos e dezenove cruzeiro~ __e _q_';larent~ cent~_vos), não
havendo,_ em contrapartida, um acréscimo compatível nas Receitas Tributárias e de TraOsferências Correntes, que s3.o ãs respoitsãveis, originalmente,
para fazer face a esses dispêndios.
Em 1980 essas receitas correspondiam; em relação as pensões, a 44,75% e
68,56% sendo que, em 1981, tais perc::entuais 9-íram para 36,40% e 52,52%, o
que vale dizer: em 1980, esses iri.gressos qUe proporcionaram ·um excedente de
13,31% no ano seguinte não acompanharam a evolução das pensões e corresponderam apenas a 88,92% desses gastos, gerando uma defasagem de quase
25%,_ o que evidencia a cambaleante situação pr~videnciâría- deste Instituto.
Na receita p~triml?p_iã.l on4e es~~~~r~ados. Os luc:ros ~armais das _operações do IPC observou-se em 1980 um total de Cr$ 70.002.878,94 (setenta
milhões, dois mil, oitocentos e setenta e oi~o cruzeiros e noventa e quatro centavos) e em 1981 CrJ JJ1Tf2.188,85 (cento e trinta e sete milhões, cento e
doze mil, cento e oitenta e oito cruzeiros e oítenta -e_~inco <;entavos), isto é,
apresentou um crescimento de 95,87%, sendo que a componente juros de empréstimos simples evoluiu nada menos que 140,40%, o que, em muito, contribuiu para compensar as perdas odginãrías com os pagamentos de pensões.
No que diz re5peíto às Despesas, os grupos de custeio e de Transferênciás
Correntes apresentaram crescimentos percentuais de 111,94 e 195,02, passando a primeira de CrS 3.139.027, 79 (três milhõe:s, cento_e trinta e nove mil, vint~ e_ sete _cruzeiros e s~te_nt~ e nove c~ntavos) para CrS 6.652.8.77,99 (seis mill'tões, seiscentos e cinquentã e dois mil, oitocentos e -seten-ta e sete cruzeíros e
~-aventa e n_ove centavos) enq~ari_to _q~e ~ segu-nda passava de CrS
192.832.980,74 (cento e noventá e dois milhões, oitOcentos e trinta e dois mil,
novec-entos ·e-- Oitenta cruzeiros e setenta e quatro centavos) para Cr$
395.337.178,84, (trezentos e noventa e cinco milhões, trez_entos e trinta e sete
mil, cento e setenta e oito cruzeiros e oite_nta e quatro centavos.)
O pagamento de pensõ.es a ex-contribuin~es obrigatórios em l980 correspondia, em relação ao total das Despesas, a 40,69%, caindo no ano seguinte
para 35,84% tendo, por outro lado, os gastos -com pensões a ex-contribuintes
faClJllativos, aumentaçlo de 38,97% para 42,77%, sendo o principal motivo de
apreensão, pois não há rotatividade nesse grupo de contribuintes.
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No tocante ao Balanço Patrimonial encerrado em dezembro de 1980, podemos dizer, em rãpidas pinceladas, que os Bens e os Direitos representavam
25, 03% e 74,97% do total do ativo, valendo, por outro lado, as obrigações
4,75%.
No ano posterior, esses indicadores passaram a ser 21,32,' 78,68% e
2,90%, ou melhor: a redução observada nos Bens foi perfeitamente compensada com o aumento verificado nos Direitos, associados com a sensível redução nas obrigaçôes.
8. Conclusão
Temo"s dado assistência permanente e assídua ao Instituto, mantendo a
sua atividade em dia e com atendimentos rãpidos, precisos e objetivos. Ninguém procurou o Instituto que não fosse recebido, ouvido e atendido com
presteza.
Não é possível administrar sem apoio e sem compreensã-o;-senrdignidade
e sem respeito, sem amor c sem isenção.
Queremos ressaltar que o nosso trabalho, no IPC, desde quando iniciamos nossa gestão pela primeira vez cm março de 1979, foi sempre um traba-
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lho de equipe, pelo que o êxito que porventura tenhamos obtido deverá ser
atribuído, também, aos esforços dos senhores Conselheiros, dos fun_cionários
das dua:;; casas colocadas à disposição deste Instituto, aos quais consignamos,
publicamente, o nosso reconhecimento e, mercê de Deus, esperamos que
quando da eleição da n_oya_ Presidência, a realizar-se cm março/ 1983, o IPC,
esteja mais sólido e mais forte do que nunca.
Ao final deste breve relatório, destacamos os justos e indispensãveis
agradecimentos aOs Poderes Executivos e Judiciário que sempre prestigiaram
e prestigiam esta Instituição; às Mesas das duas Casas do Congresso Nacional, pelo apoio, compreensão e espírito colaborador manifestados, bem como
aos Dirctores-gerais c, conseqüentemente, aos funcionários; ao Conselho Deliberativo, sempre solícito e interessado na defesa do órgão; ao corpo administrativo do IPC, constituído de eficientes e leais servidores; aos segurados
contribuintes, pensionistas, sempre ~olidários e compreensivos.
Brasília, DF, 31 de março de 1982.- Deputado Bento Gonçah•es. Presidente.
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Seção li
SEXTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 1982

ANO XXXVII - N• 051

CONGRESSO NACIONAL

BRASILIA- DF

.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso III da Constituição, e eu-, Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 24, DE 1982
Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País no decurso do mês de maio de 1982, em visita
oficial aos Estados Unidos da América do Norte.

Art. I• É o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se do País no decurso do mês de maio de 1982,
para visitar os Estados Unidos da América do Norte, a convite do Governo daquele País. _
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 29 de abril de 1982 . ....,... Senador Jarbas Passarinho. Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 49• SESSÃO, EM 29 DE ABRIL DE 1982
ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres
!.1 -

Referentes à seguinte matéria:

-Mensagem n• 315/81 (n• 494/81, na origem).
1.2.2 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n• 63/82, de autoria dCl Sr. Senador Jaison Barreto, que dispõe sobre o registro de nascimerito de filho brasileiro
ausente do País por motivo de natureza polítíca.

-Projeto de Lei do Senado n• 64/82, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que modifica dispositivos da COnsolidaç_ã,o-das Leis do Tra-

balho.
-Projeto de Lei do Senado n• 65/82, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, que dispõe Sobre a responsabilidade subsidiária dos adonistas ou sócios das empresas pelas obrigações decorrentes do vínculo empregatício.

-Projeto de Lei do Senado n• 66/82, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que faculta às donas-de-casa a filiação à Previdência Social.

1.2.3 - Comunicação da Liderança do PDS na Câmara dos Deputados
De substituição de membro em comissão mista.

1.2.4 --Comunicação
Do Sr. Senador José Fragelli, _qu~ se ausentarâ do País.

1.2.5 -

Discursos do Expediente
SENADOR HUMBERTO LUCENA -Dia do Trabalho.

SENADOR EVANDRO CARREIRA. como Líder do PT- Aspirações do trabalhador brasileirO, faç:e às come!l)orações do Dia do Trabalho.
SENADOR PAULO BROSSARD- Anâlise dos atos do Senhor
Presidente da República, em relação ao seu gesto de mãos estendidas à

Oposição.
1.2.6 -

Comunicação da Presidência

~ ConvocaçãO de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho-

ras e 30 mínutõs, coffi ·ordem do Dia que designa.

1.2.7 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n• 67/82, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que inslitüi seguro que garanta a quitação do contrato
de compra de lote urbano a prestações, no caso de morte_do adquirente.
1.3 -

ORDEM DO DIA

-Requerimento n9 64/82, de autoria do Seriador Humberto Lucena
solicitando, nos termos do artigo 18 do Regimento Interno, a convocação
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do Ministro de Estado das Relações Exteriores, para comparecer ao plenário do Senado Federal, a fim de prestar esclarecimentos Sobre a posição
do Governo brasileiro em face do conflito entre a Argentina e a Inglaterra
com a recente invasão das Ilhas Malvinas. Aprondo.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre _a c_oncessão de aposentadoria especial para o
comerciãrio, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum,
tendo usado da palavra no seu encaminhamento o Sr_. Mauro Benevides.
- Projeto_de Lei do Senad_o_n«' 329/80, de autoria do Senadqr_Cunha
Lima, que modifica- dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho
para fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais também integre a remuneração. Votação adiada por falta quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 164/81, de autoria do Renadpr.L;!i~
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Edual,'ado Gomes, p-atrOnO- cfã
Força Armada Aérea Brasíleira. Votação adiada por falta de quorum.
.- Projeto de Lei do Senador n' 352/78, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a a_cão de alime_n_to_s-=-_Yotacão adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n«' 255(80, de autgda do _S~n!ldQr '!'le~son
Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei n9 5.480, de 10 de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalha_dores
avulsos. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado o«' 362/79, de autoria do Senador Hum~
berto Lucena, que altera dispositivO da Lei nç 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado. n• 309/79, do Senador<;labrielHermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contã]Jil e dà outras pr<;ivídhlcias. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requeri~
mento n• 35/82.
1.4 -

DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR JOSE RICHA -Análise das condições de vida do brasileiro, face ao atual modelo econômico adot3do- pClo GOVerno.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Necessidade de se corrigir distorções que menciona, no que concerne à concessão de vantagens _pecu~
niãrias entre trabalhadores e servidores públicos.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Exposição de pintores mineiros
na Galeria de Artes Oscar Seráphico, nesta Capital.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA.,..- Decisão do Conselho Monetário Nacional autorizando a criação de novas agências do Banco do
Brasil.

SENADOR GASTÀO MVLLER -Dia Nacional da Mulher.
SENADORA LAEL!A DE ALCÂNTARA -Dia do Trabalho.

2.3 - ORDEM DO DIA
-Projeto de Decreto Legislativo n• 21, de 1981 (n• 89/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo sobre_cooperação eco~
nômica e industrial entre o Governo da: República Federativa do Brasil e o
Governo da República Portuguesa, concluído em Lisboa, a ~ de fevereiro
- -- de 1981. Aprovado. À Comissão de Redação.
- Projeto de Decreto Legislativo n• 22, de 1981 (n• 93/81, na Câmara dos Deputados), que áprov_a_ o texto do acordo para a concessão de privilégi9s_ e imunidad~es~ à .S~_c_r_etaria Qo C,omi,tê d~ AÇã_'?-_ pã~~ Q esta,qelecimcntÕ da Rede de lnforinaç-ão Tecnológica Latinq-.Aijlericãno- RITLA,
assinado entre o Governo da República Federativa ·dá BraSil e o Sistema
Latino-Americano - SELA, cm Caracas, a 3 d_e_ fev~reír-o de 1981. Apro-vado. À Comissão de Redação.
- Redação Final do Pr_ojeto de Decreto Legislativo n9 9, de 1980 (n"'
44/80, na Câma-rii dos Deputados), que aprova o texto do acordo sobre o
Comércio de Produtos Têxteis, cela brado entre o Governo- da República
Federativa do Brasil e a Comunidade Económica Européia, eni. Bruxelas,
a 23__ de janeiro de 1980. Aprovada. Ã promulgação.
-: Redaç~o~~ipaJ dq_ Pr~Jet~ _de_ Qecr~to l:~gisl?.tívo n«' 4, de 1981 (n9
_
74/80, na Câniara a~sD-eputados),
aProvã·õ teXto do acordo de Pre-,
vidência Social, co_!lclu(do entre o Govern_o __ di:!. República Federativa do
Brasil e o Governo da República do- Chili;, irll_Santiago, a lO de otiúibiO
de 1980. Aprovada. À promulgação.

que

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n9 118/8 I, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n9 69/82, Tído no-Expedíente. Aprovado, com
·-emenda, após pareceres das comissões competentes sobre a emenda. Ã
Comissão de Redacão.
- Redação final da emenda do Senado ao_ ?rojeto de Lei _da Câmara
n" 118/81, em regime de urgência. Aprova~a. À C~mara dos Deputados.
- ~rojetO de Lei d~ Senado o«' 25 (82, em re_gime de urgência, nos termos do Requerimento _n9 70/82, lido no EX,Pedi"ente. Aprovado, após pare~
ceres das comissões competentes, tendo usado da palavra no encaminha~
menta de sua votação o Sr, Dirceu ·cardosO:_Ã Comissão de Redação.
~ ~---.i....

Redação final do Proj_eto de Lei do Senado n_9 25-f82, em regime de
urgência. Aprovada. À Câmara dóS Deputados.
- Redação fin_ª_l d_o Projeto de Decreto Legislativo n_«' 21 f8l, constante do item l da Ordeni do Dia da- preSerite sessão. Aprovada, nos termos do Requerimento n9 71/82. Ã promulgação.

ao

l'rojéfo de Decreto Legislativo n' 22/81, cons- Redação finar
tante d_o item _2 da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada, nos termos do Requerimento n• 72(82. À promulgação.
2.5 -

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DAPRÓXIMA. SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - ATA DA 50• SESSÃO, EM 29 DE ABRIL DE 1982
2.1 -

ABERTURA

22 - EXPEDIENTE
2.2.1 -

Pareceres

Abril de 1982

DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

-SENADOR GIL VAN ROCHA, em explicação pessoal- Considerações_ sobre referências. fe_it~s pelo Sr cSertadoflJífi:eU Càrdoso, no encaN
minhamento da votação do Projeto de_ Lei do Senado n9 25/82~

SENADOR FRANCO MONTORO- Propondo à Presidência do
Senado sejam votados, em regime- de urgência, projetes de lei sobre a estabilidade no emprego.
2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. -

Referentes à seguinte matéria:
3 -

-Mensagem n• 334/81 (n• 517/81, na oiigem).

DISCURSOS PRONUNCIADOS J;:M SESSÃO ANTERIOR

-Do Sr. Senado_r
2.2.2 -

Requerimentos

N' 69/82, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n• 118/81,
que dispõe sobre a requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral
e dá outras providências.

- N• 70/82, de urgência, para o Projeto de Lei do Senado n• 25/82,
que reajusta os valores de vencimentos e proventos dos servidores atívos e
inatívos do Senado Federal~ e dâ outras providências.

L_ui~

Fernandq freire, proferido _na sessiio de 28-4,-:

82.
- Do Sr. Senador Humberto Lucena, proferido na sessão de 28~4-82~
4 ~~ ATAS DE COMISSOES
5-

MESA DIRETORA

67-

LIDEIU:S.. E VICE-L(!)ERE:S. QE PARTIDOS POLITICOS
COMPOSIÇÃO DAS COMISS0ES PERMANENTES

Abrü de 1982
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ATA DA 49~ SESSÃO, EM 29 DE ABRIL DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESlDltNCIA DOS SRS. GILVAN ROCHA, CUNHA LIMA
JORGE KALUME E ITAMAR FRANCO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara - Jorge Kalume - Evandro Carreira - Aloysio
Chaves- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Agenor Mária- Cunha
Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Nilo Coelho- Luiz CáVa!cante- Teotónio Vilela- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães - Luiz Viana- - Dirceu CardOso - Nelson Carneiro~- Itamar
Franco- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro- Orestes
Quércia - Henrique Santillo - Lázaro Barboza - Affonso Camargo Evelásio Vieira--- Paulo Brossard - Pedro Simon ~ Tarso Du_tra.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretârio procederã à leitura do Expediente.
B lido o seguinte
EXPEDIENTE

de 1916, do Sena4o_Federal, autorizada a elevar em Cr$ 10.077.000,00 (dez
milhões e setenta e sete mil cruzeiros) o montante de sua dívid~ consolidada
interna, a fim de que possa contratar um empréStimo de igual valor, junto à
Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
apoio ao Desenvolvimento" Social - AS, destinado à Ço~strução de um centro de abastecimento, naquele município, obedecidas as condições admitidas
p_elo ~ancO CeJltral do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1981.- José Richa, Presidente
- LOinanto Júniof, Relator- Benedito Canelas- Alberto Silva- Luiz CaM
valcante - José Caixeta -José Fragelli.
PARECERES NoS 195 E 196, DE 1982
Projeto de Resolução_n9 34, de 1982, da Comissão de Economia
que "autoriza a Prefeitura Municipal de Santana do Matos (RN), a
elevar em Cr$ 10.077.000,00 (dez milhões, setenta e sete mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".

PARECERES

PARECER No 195, DE 1982

PARECERES NoS J94, J95 e 196 DE J982
Parecer n9 194, de 1982

Da Comissão de Constituição e Justiça

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 315 de 1981
(n9 494/81, no origem), do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Santana do Matos (RN), a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 10.077.000,00 (dez milhões e setenta e sete mil
cruzeiros)

Relator: Senador Lornanto Júnior
Com -a Mensagem no 315/81, o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de Santana
do Matos (RN), que objetiva contratar, junto à Caixa Econômiqa Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social, a seguinte operação de crêdito:
HCaracterísticas da_ operação:
A - Valor: CrS 10.077.000,00;
B- Prazos:
1 - de carência: 1 ano
2 - de amortização: 10 anos
C - Encargos:
1 - juros de 6% a.a.;
2 - Cotreção monetária 40% do índice de variação das
ORTNs;
D - Garantia:
Quotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM;
E- Destinação dos recursos: Construção de centro de abastecimento.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pleito, por entendê-lo técnica e financeiramente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.
No mêrito, o empreendimento a ser financiado pela-presente operação
de crêdito se enquadra nas normas e diretrizes do F AS ~criará m~lho.res condições para o abastecimento da população do Município destinatário do empréstimo.
Ante o exposto, somos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 34, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santana de Matos (RN) a
elevar em Cri 10.077.000,00 (dez milhões e setenta e sete mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Santana do Matos, Estado do Rio
Grande do Norte, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro

Relator: Senador Benedito Canelas

O Projeto sob exame, de autoria da ComiSsão de Economia do Senado
Federal como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 315/81, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Santana do
Matos a contratar operação de crédito no valor de CrS 10.077.000,00 (dez miIhões_setenta e sete mil cruzeirqs) destinado a financiar a construção de centro
de abastecimeto, naquele MuniCípio.
O pedido de _autorização foi formulado QOS termos do preceituado no
parâgrafo único do artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federa1,
implicando, por conseqiiinte, a não obse_rvância dos limites fixados pelo artigo 20 da Resolução n' 62, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que todas as
_atepQidas, não havendo nenhum óbice à tramitação nor~
ffiaf da presente proposição~ porquanto é jUrídica, constitUcional e de boa técnica legislativa.
fórmaJid~es_foram

Sala das Comis_sões, 16 de dezembro de_ 1981.- A}oysio Chaves, Presidente-:- Benedito Canela_s, .Relator - Aderbal Jurema- João Calmon- Lenoir Vargas- BernardinO Viana - Raimundo Parente~ Murilo BadaróBenedito Canelas - José Fragelli - Moacyr Da/la - Tancredo Neves.
PARECER No 196, DE 1982
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Raimundo Parente

A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analísada pe!a autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Santana do Matos (RN) nos termos do que estabelece o art. 29 daResolução n9 93, de 1976, do Sen~do Federal, a contratar operação de Crêdito no
valor de CrS 10.077.000,00 (dez milhões setenta e sete lllil cruzeiros) destinada
a financiar a construção de centro de abastecimento, naquele Município.
A proposição ·mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aSpectos que com pelem a este -Órgão Técnico examinar, entendemos
que-o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Economia dá Casã, visto que a operação de crêdito a ser autorizada serã de grande impacto sócioMeconôni"íco para a Reg"ião -beneficiada pelo investimento.
Ante o exposto, opinamos no sentido da aprovação do presente projeto
de resolução.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1982.- Lomanto Júnior, Presidente
- Raimundo Parente, Relator - Tarso Dutra - Luiz Fernando Freire Aderbal Jurema - Alfonso Camargo - Lenoir VargaS - Moacyr Da/IaBenedito Canelas.
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1t>t-Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO No 63, DE 1982
Dispõe sobre o registro de nascimento de filho de brasileiro ausente do País por motivo de natureza política.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lt>t O filho de brasileiro ou brasileira, nascido no estrangeiro; cujos
pais não lograram registrá-lo em c;onsulado brasileiro por motivo de natureza
políticã,- que -venha--a -residir em território nacioilal anfes de atingir a maioridade, poderá requerer, através dos pais ou responsáveis, no jufzo de Seu domicílio, que se regiStre rio Ofício do Registro CiVil competente, o termo de seu
nascimento.
Parágrafo único. Dentro dQ prazo de quatro ano_s, depois de_atingida a
maioridade pelo interessado, deverá ele manifestar a sua opção pela nacionalidade brasileira perante o juízo federaL Deferido o pedido, proceder-se-á ao
registro no livro-"E" do cartório 4o }9 Ofício do d_omicüi.o_.do optante.
Art. 2~' O Poder Ex.ecutivo, ouvido o Ministério da Justiça, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) _dias.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposiÇões em contrário.

Justificação-Dos milhares de brasileiros que tiveram de abandonar o País a partir de
1964, só retornando após a edição da Lei n~ 6.68_J,__de 28 de agosto de 1979Lei de Anistia - muitos constituíram fa_mília JlO estrangeiro.
Muitos dos filhos desses brasileiros, no entantO, não puderam ter seu
nascimento registrado nos consulados ·ou representações diplomáticas de nosso Pais, exclusivamente por razões de natureza política. As autoridades diplomáticas e consulares brasileiras tinham instruções para assim agirem, por determinação- do regime ditatorial que então vigorava no Brasil.
Pois bem, com a deflagração do processo de abertura democrática e a
anistia, a quase totalidade dos brasileiros que residia no exterior voltou ao
Brasil. Seus filhos, no entanto, embora brasileiros por inalienável direito, não
gozam, ainda, dessa cidadania.
É que os cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais reCusam-se a
promover o necessário registrO-do termo de nascimento, eis que a Lei dos Registros Públicos (Lei n' 6.015, de 31 de dezembro de 1973) é omissa a respeito
dos brasileiros ausentes do País por motivos pOlíticos;- que tiveiarri--filhos no
estrangeiro, não registrados em consulado nacional.
Ora, se co_m a Lei n9 6.683, de 28 de agosto de 1979, os pais foram anistiados, cumpre, agora, anistiar seus filhos, que ne-nhuma responsabilidade
têm pela eventual atividade política de seus genitores, nem muito menos pe!o
regime repressivo que vigorou no Brasil durante tantos anos.
Nesse contexto, devem ter direito ao registro de s.eu nascimerito no Brasil, tal como preconiza a proposição que, ainda, prevê que até quatro anos
após completarem a maioridade, poderão manifeStai opção definitiva pela cidadania brasileira.
Em se tratando de medida das mais justas, que complementa a anistia
consubstanciada na Lei n9 6.683/79, temos convicção de que a iniciatiVa merecerá a aprovação dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1982. - Jaison Barreto.
(À Comissão de Constituição e Justiça.}

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 64, DE 1982
Modifica dispositivos da Consolidacão das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1t>t A ConSolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar com as
seguintes modificações:
----4

' Art. 660.
Os vogais das Juntas e os seus suplentes serão eleitos pelas associações sindicais de Priineiro Grau, em reunião convocada pelo Presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição,
observado o disposto pelo art. 524 e seus§§ }9 a 3t>t.''

.. Art. 662. Recebendo o resultado da eleição de _que trata o
art. 660, o Presidente do Tribunal Regionãl homologará os nomes
dos vogais e dos respectivos suplentes eleitos, dentro de cinco dias,
expedindo para cada um deles um título, cuja apresentação lhes garantirá a posse.
Parágrafo único. Na falta da indlcação de vogais e suplentes
pelos sindicatos, ou naS localidades onde estão estes não existirem,
serão os representantes livremente designados pelo Presidente do
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Tribunal Regional, observados os requiSitos exigídos para o exercício da função."
"Aff. 661........................................... ..
§ 2'~ Na falta do suplente, por impedimento, renúncia ou morte, serão eleitos novo vogal e respectivo suplente, pela forma estabelecida no art. 660."
Art. 2t>t
Art. 39

Esta Lei entrará em vigor ria data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

O sistema vigente, para a designação dos vogais e respectivos suplentes
das Juntas de Conciliação e Julgamento, segundo acreditamos, está definitivamente superado pelo tempo e deve ser substituído por outro mais afinado
com o desenvolvimento da ativiQad~ sindiçal moderna.
Segundo estabelecem os dispositívos que o projeto almeja modificar, a
escolha dos vogais e suplentes é prece_dída de uma lista elaborada pelas associações sindi_cais de Primeiro Grau e femetida ao P_residente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição.
Feito is-so; o Presidért(e-do TribllnaLRegional escolherá, dentre os nomes
constantes da lista, aqueles que desempenharão as funções de vogal e suplente, expedindo-lhes um título, mediante o qual serão empossados pelo Juiz
Presidente da Junta em que irão atuar. -Desde logo, diríamos que o processo de escolha começa mal. A lista, que
deverá ser encaminhada ao Tribuna r Regiorial, é com-poSta de três nomes eleitos de acordo com o disposto pelo art. 524 e s_eus §§ 19 a 39, da CLT.
Ora, é de se presumir que os candidatos recebam número diferente devo~
tos, colocando-se os eleitos em primeiro, segundo e terceiro lugar.
Tal ordem, todavia, não-precisa ser observada pelo Presidente do Tribunal Regional que, de resto, desconhece a .escala do volume de votos, eis que a
lista remetida é- composta de três nomes, sem rnais especificações.
Sendo assirii; poae· se-r esCOlhido o terceiro colocado nas eleições do sindicato, em detrimento dos que obtiveram maior número de votos.
POrtanto, o proceSso de escolha já cOmeça -de maneira profundamente
antidemocrática, fato que destoa das melhores tradições nacionais.
Por outro lado, a escolha não é do Tribunal Regional, mas das associações sindicais. O vogal é representante das categorias profissionais, não do
TribUnal.
Disso decorre que os sindicatos devem eleger o vogal e seu suplente, encaminhando os nomes para homologação do Presidente do Tribunal Regia~
nal, a quem apenas caberâ proniinci3.rilent0 sobre a observância dos requisitos_ es.s.enci_ais pára o processo eleitoral _recém praticado.
· Se a eleição foi legítima, os eleitos serão ho{llologados e empossados.
Nada mais.
Parece--nos que a fórmula proposta é a única capaz de dar autenticidade
à representação profissional nos órgãos do trabalho.
Sala das Sessões, 29 de a})ril de 1~82, ..,-::,,}Yelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI

1'1'

5.452, DE l' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

DÕs Vogais das Juntas
Art. 660. Os vogais das Juntas são designados pelo Presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição.
Art. _662. A escolha dos vogais das Juntas e seus suplentes far-se-ã dentre os nomes constantes das listas que, para esse efeito, forem encaminhadas
pelas associações sinc;!icais de primeiro grau ao presidente do Tribunal Regional.
§ 19 _Para esse fim_, c~<!~ ~it:tc!i_~!o_~~ erppregados e de empregadores,
com base territorial extensiva à área de jurisdição da Junta, no todo ou em
parte, procederá, na ocasião determinada pelo Presidente do Tribunal Regional, à escolha de três nomes que comporão a lista, aplícando-se à eleição o
disposto no art.524 e seus§§ 1' a 3' (Redação deste§ L. 5.657, 4·6· 71, DOU
8-6-71, LTr 35/495).
§ 29 Recebidas as lístas pelo presidente do Tribunal Regional, designará este, dentro de cinco dias, os nomes dos vogais e dos respectivos suplentes,
expedindo para cada um deles um título, mediante a apresentação do qua! será empossado.
§ 39 Dentro de quinze dias, contados da data da posse, pode ser contestada a investidura do vogal ou do suplente, por qualquer interessado, sem
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efeito suspensivo, por meio de representação escrita, dirigida ao presidente do
Tribunal Regional.
§ 49 Recebida a contestação, o presidente do Tribunal designarâ imediatamente relator, o qual, se houver necessidade çle ouvir testemunhas ou de
proceder a quaisquer diligências, providenciarã para que tudo se realize com
a maior brevidade, submetendo, por fim, a contestação ao parecer do Tribunal, na primeira sessão (Redação deste § L 2.244, 23-6-54, DOU 30-6-54).
§ 59 Se o Tribunal julgar procedente a contestação, o. presidente provídenciarã a designação de novo vogal ou suplente (Redação deste § DL 229,
28-2-67, DOU 28-2-67, LTr. 31/137).
§ 69 Em falta de indicação pelos sindicatos, de nom~ para representantes das respectivas categorias profissionais e econômicas nas J uiifas de Conciliação e Julgamento, ou nas localidades onde não existirem sindicatos, serão
esses representantes livremente designados pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, observados os requisitos exigidos para o exercício- de
função (§acrescentado pelo DL 229, 28-2-67, OU 28-2-67, LTr 31/137).
Art. 663. A investidura dos vogais das Juntas e seus suplentes é de 3
(três) anos, podendo, entretanto, ser dispensado, a pedido, aquele que tiver
servido, sem interrupção, durante metade desse periodo.
§ 19 Na hipótese da dispensa do vogal a que alude este artigo, assim
como nos casos de impedimento, morte ou renúncía, sua substitUição far-Se-â
pelo suplente, mediante convocação do presidente da Junta (Redação art. e§
I• L 2.244, 23-6-54, DOU 30-6-54).
§ 2"? Na falta do suplente, por impedimento, morte ou renúncia, serão
designados novo vogal e o respectivo suplente, dentre os nomes constantes
das listas a que se refere o art. 662, servindo os designados até o fim do períoo-r~,
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(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 65, DE 1982
Dispõe sobre a responsabilidade subsidiária dos acionistas ou só~
cios das empresas pelas obrigações decorrentes do vínculo empregatí~
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que dele não participa, nem direta nem indiretamente, ser onerado com as
eventuais desventuras_ de um empreendimento. O saláriO é, na maioria das vezes, a única fonte de renda do empregado e nestas condições passa a ser vital
para a própria sobrevivência. O ordenamento jurídico não pode ignorar esta
dramática realidade continuando a dispensar aos créditos desta natureza o
mesmo tratamento deferido aos demais.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1982. - Itamar Franco.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29 Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva,
que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviços.
§ J9 Equiparam-se ao -empreg-ador, para os efeitos exclusivos da relação
de emprego, os profissionais liberais, as institu1ções de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem
trabalhadores como empregados.
§ 29 Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou ad~
ministração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade económica, Sefão, para oS efeitOs da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
LEI N• 1.808, DE 7 DE JANEIRO DE 1953

do~.
• • • • • • r • • • • • • •
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Dispõe sobre a responsabilldade de diretores de bancos e casas
' bancárias, e dá outras providências.

(Às Comtssões de Constttuicão e Justiça, e de Legislação Social.)

cio.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Fica acresceilütdo o seguinte parágrafo 39, ao artigo 29, da Consolidação das Leis do Trabalho:
••§ J9 Os acionist:as ou sóciOs das empresas enunciadas no parãgrafo anterior que detenham pelo menos 10% (dez por cento) do
capital social serão, em qualquer hipótese, subsidiaríarriente responsáveis pelas obrigações decorrentes do vínculo empregatício".
Artigo 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Ninguém ignora_ que o Brasil atravessa uma fase extremamente dedicada
-do ponto de vista económico. As empresas privadas, sustentãculo de toda a
ordem vigente no plano mercantil, se deparam com dificuldades crescentes
fruto de uma conjuntura adversa quer no plano interno quer no plano internacional. A política recessiVa, conscientemente adotada pelas autoridades federais, vem agravando de forma assustadora o calamitoso quadro social que
assola nosso País e cujas maiores Vítimas seni.pre são os menos favorecidos.
O número de empresas que apresentam um estado de insolvência ou correm o inimente risco de se encontrarem em tal situação aumenta diuturnamente. Com os elevados índices de desemprego que pairam no mercado, são
os trabalhadores freqUentemente levados a suportar a inadimplência salarial
na esperança de que os dias v-indouros se revelem mais promiSSores para ós
·negócios da empresa. Isto, entretanto, nem sempre ocorre os obreiros, quando vêm- frustradas todas as perspectivas ou chegam ao ponto de exaustão,
acabam por recorrer a-o Judiciário a fim de haver o que lhes cabe de direito.
A .. praxis'' do foro trabalhista estâ a revelar que inúrrieros PleitOs, embora merecendo acolhida no tocante ao méritO, redundam em decisões inóQuas
visto a impossibilidade de se executar o objeto da condenação -por inexistir
património suficiente em nome da firma. A legisla~ão brasileira, no particular
do sistema financeirO; pro-cUrou sanar tal anomalia instituindo a responsabílidade solidária dos diretores e gerentes pelas dívidas e obrigaçõeS assumidas
_em nome da empresa (Lei n9 1.808, de 7-1-53). Acreditamos que o priricfpio ê
salutar e deve ser entendido às obrigações trabalhistas de um modo geral de
sorte que a satisfação tios direitos arduamente adquiridos pelos empregados
não permaneçam ao sabor das circunstâncias económicas conjunturais-.
O projeto ora apresentado tem por escopo fundamental dar maior garantia de solvabilidade ao crêdíto trabalhista. Se o lucro empresarial justificase em função do risco que a ativid3de corilpreende, não deve o empregado,

PROJETO DE LEI DO ·sENADO N• 66, DE 1982
Faculta às donas-de-casa a filiação à Previdência Social.
O Congresso Nacio_nal decr~ta:
Art. 19 As donas-de-casa poderão, facultativamente, filiar-se à Previdência Social.
Art. 29 A contribuição previdenciãria dos segurados facultativos de
que trata o artigo anterior será idêntica à dos trabalhadores autônomos.
Art. 39 São assegurados às donas-de-casa que se filiarem à Previdência
Social todos os benefícios previstos na Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 e
legislação complementar.
Art. 41' O Poder Executivo, ouvido o Ministério- da Previdência e Assistência Social, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. Revogam-se as dispoisções em contrário-. Justificação
No mundo contemporâneo, tornou-se a mulher uma extraordinária
força de trabalho, colaborando decisivamente com o homem e a família dentro _e_fora do lar, exercendo os mais diversos ofícios.
Número substancial de mulheres, no entanto, continua a exercer atividades exclusivamente no lar, dedicando-se à árduas e pouco reconhecidas atividades domésticas.
Tais mulheres, cuja atividade, não raras vezes, é atê mais exaustiva do
que a das que militam fora de casa, não têm quaisqUer direitos previdenciáríos, sofrendo um injUsto e inadmissíVel desprezo do legislador e, por que
não 9izer, da própria sociedade que, preconceituosamente, nã_o lhe proporciona o devido reconhecimento.
EsSa Situa"ção, temOs para nós, não POde perpetuar-se, pãrticularmente
"rlo rtfomento hist6iico em que estanios ViVendO, quando a mulher se emanciw
pa, rompendo as amarras sócíõ:.econômicas que a atrelaram, durante séculos,
ao homem, numa posição subalterna.
Nesse contexto, nossa preocupação é ensejar à valorosa dona-de-casa,
que com tantO sacrifício se dedica diuturnamente aos afazeres doméstimos, o
direito de, facultativamente, filiar-se à Previdência SociaL
A esse respeito, a propositura preceitua que a contribuição por elas devida será idêntica à dos trabalhadores autônomos, pelo que farão elas jus a todas as benesses previdenciãrías.
A medida, temos convicção, fará justiça às donas-de-casa, que não podem continuar à margem da Previdência Social.
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Tais razões nos dão a certeza de que a iniciativa merecerá o apoio dos
ilustres membros da Câmara Alta.
Sala das Sessõ_es, 29 de abril de 1982. - Orestes Quércia.
(Às Comissões de Constituições eJustiça, de Legislação Social e
de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Os projetos lidos serão publicadoS e remetidos às comissõc::s competentes.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19-Secretârio.

E lida a seguinte
Ofício n• 126/82

Brasília, 29 de abril de 1982.

Senhor Presidente:
.
_
_ __ _
Nos termos do§ 19 do art. lO do Regimento Comum, tenho a honra de
comunicar a V. Ex', para os devidos fins, que esta Liderança deliberou substituir o nome do Senhor Deputado Jorge Arbage,_ pelo do Senhor Deputado
Nilson Gibson, na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a
Mensagem n9 34 /82-CN, que submente à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n9 1.910/81, que "dispõe sobre contribuições para o
custeio da Previdência Social, c dá outras providênciaS".
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os meus protestos de
alta estima e distinta éorfsideração.- Deputado Cantfdio Sampaio; Líder do
PDS.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Serã feita a substituição solicitada.
Sabre a mesa, comunicação que será tida pelo Sr. 19-Secretário.

E lida a seguinte
Em 29 de abril de 1982
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunie<l:r a Vossa Excelência, de acordo com o disposto no art. 43, alínea a, do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do dia 19/maio/1982, para breve viagem ao estrangeiro, a convite do GOVernQ _Italiano:
Atenciosas saudações -José Fragelli.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - A Presidência fica ciente.
Há oradores inscritos.
_
_
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Humberto Lucena, por cessão
do nobre Sr. Senador José Fragelli.
O SR, HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso,)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Comemora-se no próximo sábado, 19 de maio, o Dia do Trabalhador.
Considerando-se, como já tive oportunidade de registrar nesta Casa, que uma
das características de nosso País tem sido a perda de sua Própria memóriamuitas vezes com a c_ulaboração de parte daqueles que escrevem, mas, não necessariamente, fazem a História - é sempre oporturio lembrar, d~sde logo,
que não ê acidentalmente que o 19 de maio foi consagrado_como Dia do Trabalhador. O 19 de maio é na verdade um símbolo da resistência e da luta dos
trabalhadores pelos seus direitos e algumas das razões que provocaram sua
escolha estão ainda, infelizmente, presentes entre nós.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: O 19 de rnaio tem a sua origem na luta dos
operários norte-americanos pela redução da jornada de trabalho para oito
horas diárias e pela proteção da mulher operária. Uma greve geral convocada
com esse objetivo e inciada exatamente a_ }9 de maio de 1886, teve U!ll trágico
fim que provocou a incriminação de oito líderes sindicais americanos -"os
famoSoS ~'Oitô de Chicago"- cinco deles condenados à forca, tendo sido a
pena executada em 1887 apesar do fato que forinàhnente ocasionou tod_o_ o
processo _::. uma bomba lançada ao fim de um comí~io pacífico provoc_ando a
morte de sete policiaiS - jamais ter sido devidamente ~clarecido~_
Como se vê, e é preciso que a_memória-histQrica não se perca,_existe uma
ampla significação de luta e resistênCia operária no 19 de maio que um Cpngresso Internacional de Trabalhadores, realizado em Paris em 1890, sabiamente consagrou ao trabalhador e que o Brasil também comemora desde
1902.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é das_ mais felize~ a situação do trabaw
lhador biasileiro neste l 9 de maio de 1982. A~ oposições têm insistido nisso já
de há muito tempo. O seu-dia será comemorado num Brasil que apresenta
hoje as maiores taxas de desemprego já -registradas entre nós; que mantém
uma Lei de Greve draconiana, em claro desacordo com o próprio texto constitucional em vigor; com um FGTS que na verdade tira a garantia do emprego; sem a existência de um seguro-desemprego e com uma política sa13.rial
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que, contraditória e cinicamente, se apresenta como "redistribuidora de renda" e na verdade é apenas uma mâ "redistribuidora de salários".
ACtédltO; Sr. -Presidente, Srs. Senadores, que uma forma de o PMDB
mostrar sUa solidariedade aos trabalhadores que realmente fazem a históriadeste País, é denunciar hoje mais uma flagrante contradição entre o discurso e
a aÇão do Poder que aí está. De fato, especialmente neste ano eleitoral, quase
sempre o anúncio de medidas de política económica ou fiscal, do atual Gov~rno, ~s viriculam aos ?e.gmentos d~ pop~lação assalariada com rendimentos
brutos iguais Ou inferiores três saláriOs mínirriOs. Essa faixa de assalariados,
em face da brutal concentração de renda que caracteriza o "modelo" brasileiro, compreende entre 90 e 95% do tótal de assalariados do País. Sempre essas
medidas penalizam os assalariados de faíxa superior àquela e são anunciadas
como medidas de '"redistrib~íção de re.p.d_a" .. Assim foi com a lei de reajustes
semestrais de salários, com o aumento das taxas de contribuição para a previdência social; assim tem sido com a política de financi_mento da Caixa Econômica Federal e do Sistema Financeiro de Habitação. Além disso, oS bens de
consumo típicos da clªsse média tê11.1 sido q ualificado_s pejorativamente como
supérfluos, uma categoria de bens até há pouco tempo estranha à microecono~
mia, pelo menos com essa designação!
Ora, Sr. Presidente, Srs._Senadores, por maior que seja o consumismo da
classe média brasileira - de resto, induzida a isso pelo próprio Governo,
como forma de viabilização, por exemplo, de uma indústria automobilística
em prejuízo da produção de tratores e implementas agrícolas, de que necessitávamos tanto-, não pode falar de bens supérfluos quem, durante anos, se
jacta de haver construído uma ativa indústria de armamentos. Não pode falar
de bens supérfluos quem, para continuar viabilizando a mesma indústria automohilística, lança um prágrama de produção de álcool que, a par de acelerar o processo de degradação ambiental, por via do lançamento nos rios do
vinhote (doze litros de poluente para um litro de álcool), também destina à
produção de_ combJJ.$tív~l as t~rras empregadas anteriormente para a produção de alimentos, conseguindo, com isso, atingir ao mesmo tempo dois regist_ros Paradoxais: a colheita das inaiores sa.fras agrícolas e dos maiores índices de aumento do custo de vida da história brasileira.
O que na Verdade se esconde, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ê que a distribuição de _re_nda genuína é aquela que se dá e..ntre capital e trabalho e não
entre rendimentos de assalariados. Esse jogo maquiavélico de palavras praticado pelo Governo- esconde ainda outros propósitos. Em primeiro lugar, procura ·manipular a ftustãçãtJ e a r~volta do povo, através de uma perversa discriminação entre segriiéntos da classe trabalhadora, tentando alinhar entre os
ricos- que são, -esses-sim, os grandes beneficiários do "modelo"- a faixa
de empregados de maior nível de rendimento; em segundo lugar, cria mais
uma discriminaçãO entre-empresas, penalizando a pequena e mêdia empresas
nacionais e favor~endo a grande empresa, onde se destaca, como vanguarda,
a empresa multinacional. De fato, é n~ pequena e média empresa nacional, de
b<iixo nível de capitalização e de tecnologia que Se concentra a população assalarütda de remuneração mais baixa, enquanto os níVeis de remuneraç_ão
mais altos se encontram nas empresas estatais, na grande empresa privada e
na empresa multinacional. Evidentemente, o nivelamento dos salários reali~
zado por baixo, em face dessa distribuiç~o da mão-de-obra, eleva os custos
reais do fator trabalho nas pequen3:s e médias empresas e, em contrapartida,
reduz o custo real desse mç.smo _fator de produção na grande empresa.

a

Qu~m se der ag trabaJI!o de comparar a relação entre valores salariais tomadas as faixas maiS alfils e as m_:,l_is_P~i:~<:as vigentes no Brasil, e cotejar com a
rriesma relação em outros Países, constatará claramente uma distorção na situ~ção bras:nerra~ Eõ,ifêt3r1iO,~_SeSe cop:i_Fâ~~m ~~ valores salariais pratiCados
no Brasil com o custo.da vida. no País,~dÜi.ciilnente se pode falar aqui de uma
fai_xa de eQ-ij)rCg~dOs- privilegJados. N~-- verdade, os salários são baixos para
todos, exceto par<J. alguns ~_rabalhadOJt:S. que~ de tão poucos, quase que podem
ser citados pelo nome.
Mesmo assim, Sr. PreSidente, SrS. -Senadores, ainda que se pudesse falar
de uma distorção real, essa situação teria sido criada pelo próprio "modelo"
do GoVerno, na medida em que se fez necessário como instrumento político
de apoio a uma devas_tadora estratégia económica. Com efeito, eritre 1967 e
19?3, quando se construiu e entrou em declíniO o "milagre" brasileiro (inventado, diga-se de pasSagem, pelos mesmos burocratas que administram a atual
recesSão), o a_pa~ecimento de alta-s renumerações de empregados foi um expediente através- do qual se _buscou cooptar a classe média brasileira, em particular procurou-se CO<?ptar Os melhores quadros da juventude universitária e
técnica_,_-?"ql!eles que detinham maior_ potencial cdtic?, acenando-lhes com um
t6cnicos de alta cotação
futuro em que todos seriam brilhãn-te& executivos
no mundo empresarial e no GoVerno.

ou
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Ê sempre bom recuperar-se a memória do período_ e_lem_b:rnr~ç que, naquela época, à ''população de baixa renda" - eufemismo criado pela tecnoburocracia do Poder para substituir alusões à pobreza e à misêria- aplicavase a política de repressão ou, no melhor dos casos, de correções salâriais com
bases em índices falsificados do custo de vida, o que acabou sendo revelado
por uma fonte insuspeita: o Banco Mundial. Hoje, ao mergulharmos na recessão, que é um produto natural do "milagre" e não própriamente da desgastada crise do petróleo, já não podendo retirar mais da "população de baixa
renda", sob pena de levá-la à inanição, começa a estação de caça à classe média e à faixa de assalariados supostamente detentora de privilégios. Em lugar
da repressão, agora manipula-se os segmentos de remuneração mais baixa,
prometendo-lhes uma estranha distribuição de renda que consiste em penalizar os níveis de remuneração superiores a cinco salários mínimos. Porém, sem
afetar de nenhum modo o grande capital, muito menos os (antâsticos lucros
dos bancos, realizados por conta de uma taxa de juros, que atinge, neste momento, patamares jamais vistos aqui (200% ao ano).
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há que ser considerado além disso, que o salário do trabalhador ~specia
lizado, seja ele um técnico ou Um executivo, não remunera _apC?nas o _seu es- forço de trabalho imediato; parte do seu salário remunera o investimento realizado por esse trabalhador ou por sua família em sua formação, especialmente cara e seletiva no Brasil, onde a educação - um direito fundameritaJ do
homem moderno- e o treinamento profissional se tornaram objeto de um
dos mais prósperos ramos de negócio do qual, aliás, segundo defende o atual
Ministro da Educação e Cultura, as universidades públicas deveriam participar.
Sr. Presidente, Srs. S_enadores:
Não pode haver dúvida que a afirmação de que existe necessáriamente
••redistribuição de renda" quando se pratica a "redistribuição de salários", é
falsa, inteiramente falsa. Os últimos dados disponíveis através da RAIS Relação Anual de Informações Sociais, e do IBGE, foram objeto de artigo altamente técnico do economista João Sabóia, publicado na Folha de S. Paulo
do dia li último. Afirma ele:
.. A atuação da política salarial se faz diretamente sobre a distribuição das remunerações, e só indiretamente sobre a distribuição da
renda. Em outras palavras, ela atua sobre as remunerações çio trabalho que, embora bastante desiguais, estão melhor distribuídas do
que a renda em geral. Na realidade, mesmo sobre as remunerações o
efeito da política salarial é limitado, na medida em que elas incluem
os salários dos servidores públicos e outras parcelas da remuneração
dos empregados não sujeitas às correções semestrais determinadas
pela atual legislação salarial.
Observa-se, por outro lado, que existe uma série de rendimentos do trabalho não computados nos dados da RAIS, não estando
também submetidos aos reajustes da política salarial. Nos referimos
aos rendimentos auferidos no mercado informal do trabalho que
atingem uma enorme faixa de trabalhadores rern1,1nerados abaixo do
salário mínimo.
Verifica-se, portanto, que a fetação entre a política salarial e a
melhoria da distribuição da renda é bem mais complexa do que
pode parecer à primeira- vista".
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anos de idade que enfrentam dificuldades enormes para serem recontratados.
Milhares e milhares de país de famífias, quando os filhosjà estão adolescentes, na_ hora de entrarem para as Univervidades, quando os encargos de
famílias são mais elevados, se vêem jogados no beco do desemprego, graças
ao Fundo de garantia por Tempo de Serviço que foi d_ado com uma das mãos,
para que o Governo retirasse com a outra, o instituto da estabilidade, este
sim, protetor dos interesses do trabalhador brasileiro.

O.SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a contribuição de V. Ex•
ao meu pronunciamento, em nome da bancada do PMDB do Senado, pela
passagem do dia do trabalhador a J9 de maio próximo.
V. Ex• não poderia dar uma colaboração maior, pois enfatiza a necessidade imperiosa de se restabelecer na nossa Consolidação das Leis do Trabalho, aO lado do instituto do Fundo de Gaiantia, o qual foi uma inOvação criada no Brasil pelo ex-Ministro Roberto tampos a -partir de 1965, o instituto
da estabilidade. Este, sim: é o ún_ico que asse"_gura r~almente ao trabalhador a
sua tranqüilidade e a de sua família. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a esta altura, já está praticamente consagrado como o grande fator da
maior rotatividade de. mão-de-obra no mercado de trabalho brasileiro.
Portanto, faz-se necessária- a aprovação do projeto de V. Ex• E não somente do projeto de V. Ex•, como de outras proposições de iniciativa de Senadores da Oposição que visam a atualizar a nossa Consolidação das Leis do
Trabalho, que está tão avelhantada, está tão démodé, que já foi inclusive fruto
de um estudo do próprio Ministério do Trabalho, que através de um grupo
especializado se propôs à tarefa de reformulá-la, çnvjando mesmo ao Congresso um anteprojeto que há mais de dois anos se encontra na nossa Comissão de Legislação SociaJ, sem que até hoje o Governo ~e dignasse a
transformá-lo numa mensagem ao Congresso Nacional, para efeito de modernização da nossa Consolid.ação das Leis do Trabalho.

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço, com muito prazer, V. Ex•,
nobre Senador Henrique Santillo.

àS;: Henrique s(mtillo- Não há, realm-eflte, niótiVo de regozijo para os
trabalhadores brasileiros, o 19 de maio deste ano, como bem disse V. Ex', em
nome do PMDB. A garroteâ-los ainda aí se encontram dispositivos legais,
como a Lei da Greve, como os dispositivos draconia_nos da CLT, que ferem
profundameiúe-a auiorionlrã Sindical, e a própria Lei de Segurança Nacional.
AtravéS deste breve aparte a V. Ex•, ao mesmo tempo em que, sem necessidade, é óbvio, solidarizo~me com suas palavras, gostaria de fazer um apelo ao
Congresso Nacional, como um todo, para que possamos reformular a Lei de
Greve, para que possamos tefo_rmular os dispositiVos da CLT que ferem, que
violentam a autonomia sindicãl, e -para que possamos reformular todos os
dispositivos da famigerada Lei de Segurança Nacional que, também, sobre as
cabeças dos trabalhadores brasileiros estã suspensa como uma ameaça permanente, Como -poder intimidatório constante. Hoje, no Brasil, são raras as
categorias profissionais que podem, em algumas circunstâncias, declararemse em greve. Sempre se consideram esses movimentos ilegais. Agora mesmo
-veja V. Ex'-, os professores das redes de ensino estadual e municipal do
meu Estado, já há alguns dias em greve, acabam de ter o seu movimento considerado ilegal pelo Ministério do Trabalho. E o governo estadual, com base
nisso, deu início a um processo de demissão em massa de quase todos os pro
fes_sores goianos_~ c_omo p!..l_nlç_~_() 1 _~Ç!IQ._O -~epr~-~~ãjJ -~-~s~r-~_::t_._ yej_~_ Y_._:f?~~,p~r-8
tanto, que este é o momento azado-, -o moinento oportuno para que nós todos,
através de suas palavras, verberemos nossa voz ao lado dos trabalhadores
brasileiros. Que não sejamos apenas discursivos, todos nós, membros deste
Congresso, mas que façamos como o PMDB está fazendo, como os partidos
da Oposição estão fazendo, que, além da solidariedade discursiva, também
nos encaminhemos aos moVimentos soCiais, e, abraçados com os trabalhadores, congregados com os trabalhadores, ampliemos até mesmo a nossa representatividade. Agradeço a V. Ex•
8

Fica portanto claro, Sr. Presidente, Srs Senadores que uma verdadeira
distribuição de renda, aquela que realmente interessa ao históricamente sacrificado trabalhador brasileiro, não será obtida através da redistribuição dosa~
lário dos próprios trabalhadores, Essa distribuição virá, sem dúvida, com a
total reformulação de nossa política econômica.

O Sr: Lázaro Barboza- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não. Ouço, com muita honra, o
aparte de V. Ex•, eminente Senador Lázaro Barboza?

O Sr. Lázaro Barboza - Eminenete Senador Humberto Lucena, não
precisaria apartear V. Ex• para demonstrar a minha solidariedade ao trabalhador brasileiro, sobretudo_ pela próxima passagem do dia }9 de maio, porque V. Ex•. como Lider, fala por todos nós da Bancada do PMDB. Mas aproveito, nobre Senador, o discurso de V. Ex•, para fazer daqui um pedido, em
nome do,~ lrabalhadores deste Pais, à bancada do PDS, para que concordem
em aprovar o projeto de lei de nossa autoria que compatibiliza o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço com o instituto da estabilidade, instituto que
desde a sua revogação tem sido o responsável pelo desemprego de uma grande massa '-'c brasildros, sobretudo aqueles pais de família já na fãixa-dos 40

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato a V. Ex•, nobre Senador
Henrique Santillo, que, com a sua palavra veemente, vem ao encontro do
pronunciamento que faço neste instante em homenagem ao Dia do Trabalhador, no próximo sãbado. V. Ex• faz bem em rememorar esses instrumentos
garroteadorcs das liberdades públicas, meros instrumentos do autoritarismo
que ainda persiste neste País, que são, entre outros, a Lei de Greve, a própria
Consolidação das Leis do Trabalho e a famigerada Lei de Segurança Nacional. Quantas e quantas vítimas não estão ·ai -pelos caminhos, atingidas pelo
arbítrio, perseguidas por processos injustos, condenadas a penas infamantes
só pelo fato de terem levantado a sua voz, de terem participado desses movi-
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mentes sociais a que se referiu V, Ex• e que hoje fazem parte de um contexto
moderno da sociedade brasileira, aguerrida e rebelada contra o que aí estã!
Quantas e quantas vrtimas, nóbre Senador Henrique Santillo, não está aí e
merecem, neste instante, a nossa reverêncía e a i"ldSsa solidariedade!
Desejo, inclusive, levar, em nome de toda a n(!SSa Bançada, como Líder
do PMDB no Senado, o nosso total apoio ao movimento grevista dos professores de Goiâs, por encar-á-lo como um instrumento de luta em defesa de direitos individuais e sociais legítimos que, infelizmente, não estão sendo considerados e respeitados pela atual ordem de coisas que o sistema dominante de
poder insiste ein- manter no Brasil, à revelia do povo e de sua soberania.
Ouço o nobre Senador Franco Montoro.

O Sr. Franco Montoro - V. Ex• fala em nome de todos nós para
lembrar, no Congresso, o Dia do Trabalhador, o l? de Maio. O disc!Jrso de'!·
Ex• e os apartes que recebeu estão tendo uma significação eminentemente
prática. Não é apenas uma comemoração histórica do 19 de.Maio,_medidas
concretas estão sendo lembradas, Nesta mesma linha de considerações, ao
mesmo te_mpo em que congratulo com o brilho com que V. Ex•, em nosso nome, saúda o trabalhador bra,sileiro, sugeriria uma medida concreta: o nobre
Senador Lázaro Barboza acaba de lembrar alguns projefos sobre estabilidade
e a modificação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Há,_ hoje, um
certo consenso, entre as diversas bancadas, na Comissão de Legislação Social, e até numa Comissão Parlamentar de Inquérito, proposta pela própria
Bancada do Governo, em torno do problema do desemprego. Neste _sentido,
há vários projetas prontos para uma deliberação do Senado e, futuramente,
da Câmara, A proposta que faço, nobre Líder Humberto LtJcena, é que_, mediante um acordo de Liderança entre V. Ex• e o Líder da_Maioria e os demais
líderes que hoje integram esta Casa, se coloquem na Ordem do dia de uma
das próximas sessões, os vários projetes que cuidam de restabelecer a estabilidade do trabalhador brasileiro. Eu tenho em mãos um projeto que foi apresentado por' mim, em nome da Bancada do MDB quando Líder, que dispõe
que o emprega-do não poderá ser despedido arbitrariamente._ I_sto é,_ele só poderá ser despedido por motivo de falta disciplinar ou por dificuldade
econômico-financeira por parte da empresa, devidamente comprovada. Esta
proposta havia sido fCita ao próprio Ministro pela sua assessor"ia. No encaminhamento do anteprojeto ao Congresso, houve uma-omissão a esse respeito e
que foi sanada com essa apresentação~ Este ProjetO tem 9 nú_mero 55, é de
1980, e estabelece a garantia de emprego. Este projeto é outros que foram
lembrados sobre essa matéria poderiam) numa das sessõe;s-do_S~nª-..do, em regime de urgência e através de acordo de lidera_nças~ ser objeto de deliberaçã_o.
Seria lima forma de o Congresso Nacional não apenas se cOngratular com o
trabalhador brasileiro na luta que trava pelos seus direitos, mas também Uma
contribuição concreta, dentro da sua alçada, para atender _a esta, reivindicação fundamental que é a mais importante das rei_Virl.diçações de todas as categorias de_ empregados e de grande número de categorias de empregadores
deste País. Congratulo-me com V. Ex• e integro este meu apel9 ao brilhante
discurso que V. Ex• faz neste momento.
O SR. HUMBERTO LUCENA,- Recebo, com a maior atenção, o apelo de V. Ex• e o transmito de público, desta tribuna, à Lidprança, do Go~errio
no Senado Federal, na expectativa de _que haja a nec~sãr!_a sensibilí~<;1de par~
a solução desses problemas sociaiS que d{iem tão de pertO aoS int~resses dos
trabalhadores brasileiros.
__ _
Não me surpreende a postulação de V. E-x,) nohre- Senador Fra~C~ Montoro, porque o conheço de longa data. V. Ex•_ é ex-Líder do nosso Partido no
Senado Federal, parlameryt'!r atuante e derpocrata.dos mai~ combativos, e
por isso mesmo-candidato em potencial do PMDB ao Governo de São Paulo,
condição que jã coloca V. Ex• numa situação privilegiada nas pesquisas de
opinião-pública daquele Estad_o, justamente porque V, Ex• tem sido um autêntico defensor do povo, da grande massa dos_ trabalhadores brasileiros.
Concluo, Sr. Presidente.
Recorro aqui ao documento "Esperança e Mudança" recentemente divulgado pelo PMDB contendo propostas alternativas de Governo e que vem
sendo atualmente discutido em Seminário promovidos por todo o País. No
que se refere à política de redistribuição de renda, o documento é claro e diz:
"A política de redistribuição de renda deve fundar-se em três pilares básicos:
19- Em Reformas Econômicas e Institucionais, notadarnente na Reforma Tributária e Financeira, na Reforma Agrária e Fundiária, na Reforma da
Previdência Social e da Legislação Trabalhista.
A Reforma Tdbutária e Financeira visa corrigir a dramática e iníqua regressividade tributáfra-·exTsTCnte e busca implanta~ •. siml!itanearne~te, urna
desconcentração fiscal em favor dos Estados e Munidplos para qUe pOssam
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enfrentar os problemas regionais, locais e urbanos, que dizem respeito dirctamente à qualidade _d_a vida_ das populações mais desfavorecidas.
A Refoirn3 Agráia e Fundiãria visa criar condições afetivas de acesso à
propriedade da terra rural e urbana. Para isso, torna-se urgente a criação de
mecat]:isrnos legais ráp~dos e justos para assegurar a posse da terra,legitimando oS--iltulos de propriedade aos que! efe"tivarnente nela trabalham. A terra
não pode ser Uma reserva de valor Para õ seu Proprietário quando é um instrumento de traba.lho; nem, tampouco, pode ser usada como forma de especulação capitalista_ !laS cidades, marginalizando milhões de brasileiros do direito à habitação condigna.
A Reforma da Previdência Social busca implantar um sistema justo de financiamento e de distribuição dos- beneffciõs de forma a favorecer·as -faixas
de baixa renda.
A -rcfottrúl- da LegislaÇão Ti'8.balhista visa coristituir um Sistema Sindical
LiVre: i:iii-tô-nomO, democrãtiCo. Este Sistema, baseado na autonomia Sindical
e rlucleado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) deve assegurar mecanismos e poder efetivo de negociação e de recursos à greve de garantia de
salários reais crescentes, qüe acompanhem o crescimento da produtividade e
d-a ã.cumulaçâo da riqueza social.
29- O segundo pilar fundamental resiste na adoção de uma nova lei salarial que proteja todos os segmentos assalariados e faixas salariais dos efeitos
êorrosivos da inflação. Outras mudanças urgentes e imediatas são necessárias
para coibir a rotatividade deJetéria a. que as empresas submetem a força de
trabalho e eliminar a incúria com respeito às condições de trabalho e acidentes. Este é, sem dúvida, o ponto de partida para uma política efetíva de redistribuição da renda com elevação da participação dos salários dos trabalhadores na renda nacional.
3'9- Finaline'ntt!, a redistribuição da renda deve ser materializada atraVês de um programa de políticas ·sociais de longo alcance, visando atacar, de
forma simultânea, todos os problemas sociais de vulto como a saúde pública,
a educação, a habilitação popular, o saneamento básico, os transportes coletivos urbanos, a prOteção ao meio ambiente.''
Sr. PresTdente, SiS. Senadores:
Ao registrar nesta Casa a passagem de mais um dia 19 de maio, julguei
conveniente-mente aprescrffi:ir não_ _s6_ Outra denúncia da contradição permanente entre o discurso oficial e a ação do Governo~ corno também apresentar
as proposfãs alternativas do PMDB para uma real distribuição de renda neste
País. Fica a esperança -de-qUe a nossa luta, comprometida com as verdadeiras
lutas do trabalhador brasii_eiro, antecipe o dia em que o Poder esteja de fato
voltado para aqueles qUe realmente constroem este País e fazem a sua história.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem/ Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Evandro Carreira, que falará como Líder do Partido dos TraJalhadores..
O SR. EV ANDRO CARREIRA (Como Líder do PT, pronuncia o seSr. Presidente e Srs. Se~_a~ores:
O Partido dos Trabalhadon;:s pretende assfnãial---o tianscurso do próximo 1_9 de maio não com comemorações ou festas laudotórias, mas carpindo
to~o o sofrin}ento que q tr~balhador tem amargado ao longo destes séculos,
desde o início da civtlização industrial, atraindo para as megalópoles a mãode-obra barata, nova forma de exploração branca, a grande escravatura branca, da qual o trabalhador vem tentando libertar-se, num esforço hercúleo e
denodado.
Todo este esforço doS trabalhadores tem sido desviado através de uma
farsa legislativa, todo este esforço tem sido desarticulado através de propostas que não batem em favor dos seus autênticos anseios.
Depois de tanto sofrimento, conseguiu o trabalhador brasileiro, no dia
11 de fevereiro de 198_2, obter o registro definitivo do seu Partido, do autêntico Partido dos Trabalhadores, que tem por proposta fundamental não a utópica e quixotesca atitude verbalista de simples derrubada Lei de Greve e da
Lei da Segurança Nacional, mas uma proposta verdadeira, substancial que ê
a organiZação do trabalhador pela base, isto é, derrubada dessas leis e de todos os artifícios que pretendem atemorizar ou escravizar o trabalhador. E o
trabalhador brasileiro, depois de toda uma gama de sofrimento, de tortura e
de sacrifício, côncluiu qUe só há .uma -hipóteSe, só há um caminho, só hã uma
maneira de libertar o trabalhador: é através do próprio trabalhador.
ComPreendeu a grande mensagem de Giol'dano Bruno, que concluiu,
diante_.do_es,tamento dominante: "pura tolice, pedir ao pOder que renuncie ao
pró.Prio Poder". gui~t~ _discu_r_so.)---::

Abril de 1982

Sexta-reira 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Chegou o trabalhador à conclusão de que só ele, é que pode construir o
seu processo de afirmação e não esperar que o capitalismo ou as elites dominantes venham a lhe conceder o favor de ocupar um lugar na sociedade e alcançar a desejada justiça social. Concluiu que este caminho tem que ser traçado com base na sua organização, organização que- tem que acontecer nas
fábricas, nos subúrbios, em todas as comunidades onde ele opera e atua, isto
é, os núcleos de base, nas suas comunidades de base.
Enquanto o trabalhador não se organizar pela base, enquanto ele não se
estruturar pela base, será sempre massa de manobra das elites que, através de
discursos empolados, ficam a reivindicar e a pedir do todo-poderoso, dos
aristocratas e dos mandões que a Lei de Greve, que a Lei de Segurança Nacional, que a Lei de Imprensa, que a lei esta ou aquela sejam revogadas como
dádiva, como benesse, como oferenda no altar de sacrifício do }9 de _maio.
O trabalhador concluiu que tudo isto não passa de uma farsa engendrada para iludi-lo e manter as elites no poder.
Concluiu Sr. Presidente e Srs. Senadores, que só há um caminho para a
transformação da sociedade, em direção à jUstiça -social, é a~ravés do próprio
trabalhador organizado na base. No dia em que o trabalhador se organizar
na base, ele terã retaguarda, ele terá apoio para qualquer movimento e nenhuma outra classe poderá tentar um confronto com o trabalhador no dia em
que souber que ele estã organizado pela base.
Citei, aqui, Sr. PreSidente, um exemplo, que ê dos nossos dias: o 59 exército maior do Mundo, que era o Exército do Irã, coadjuvado pela maior corte
de alcagüetes do Planeta_ que era a Savak, cerca de 250 mil informantes apoiavam o 59 exército do Mundo no entanto.__O Islamismo,sob o carisma e a forÇa
de um homem durante 15 anos exilado em Paris, conseguiu, a-tr'avés das mesquitas e da doutrina religiosa, organizar o povo iraniano para a grarlde revolta. Eu quando ela aconteceu, o 59 exército do Mundo, os 250 mil alcagüetes
não puderam resistir à força do Islamismo organizado pela base.
Isto aconteceu do ponto de vista religioso.
Hoje, o que os trabalhadores brasileiros querem, est~o conscientes disto
e ninguém vai enganá-los com p_rorilessã.s falazes, é~ transforin~ç_ão da soCiedade, tendo como pedra fundamental as comunidades de base. Nas fábricas,
nos subúrbios, em toda parte onde ele esteja, org3nizará o seu ni1cleo de base
e, através dele vai se- unir; como uma teia de aranha poderosa, em torno do
Partido dos Trabalhadores, para obter esta transformação ansiada que hã de
dar a justiça social ao trabalhador.
O trabalhador brasileiro está. consciente da sua decisão e: d~la ninguém o
demoverá.
Asseguro desta tribuna do Senado que não tardará o dia, em que o trabalhador estará no poder e esta palavra trabalhador desaparecerá, porque só
ouviremos uma - o participante, o participante da riqueza nacional, o sóéio
da riqueza nacional. Este será o. trabalhador do futuro e e(ttç.trabalhador comemora o 19 de maio não com cirandas nem festas, ele comemora com um
grande carpir, um grande soluço e um grande anseio por este 15 de novembrQ
de 1982. (Muito bem! Palmas!)

OSR. PRESIDENTE (Itamar
Senador Paulo Brossard.

Franco)~ Concedo a palavra ao nobre

O SR. PAULO BROSSARD PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.~ERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR.' PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- A Presidência convoca sessão
a realizar--se hoje, às 18 horas e 30 minutos,_ destinada à votação dos Projetas de Decreto Legislativo n9s 21 e-22, de 19&1~ e à ápreciaçãrr
das redações finais- doS Projetos de Decreto Legislativo n9s 9, de 1980, e 4, de
1981.
extraordinári~

O SR. PRESIDENTE (Gílvan Rocha) que sei-à lido pelo Sr. 19-Secretádo.

,t lido o

Sobre a mesa, projeto de lei

.~eguinle

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 67, DE 1982
Institui seguro que garanta a quitação do contrato de compra de
lote urbano a prestações, no caso de morte do adquirente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É acrescentado ao art. 26 da Lei n9 6.766, de 19 de dezembro de
1979, o seguinte§ 3':
"§ 39 Següi-0 de vida de renda temporária;-nas-coildições fixadas em regulamento e obedecidos, no que couberem, os critérios
para a realização de seguro nos financiamentos do Sistema Financeiro da HabitaçãO (art. 14 da Lei n~ 4-•.380, de 1964), integrará ·abri-

1267

gatoriamente os contratos de aquisição de lotes urbanos a prazo, devendo o valor total do prêmio respecti_vo ser dividido pelo número
de prestações, para ser pago simultaneamente com essas".
Art. 2'1
Art. 3'~

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

O objetivo do presente projeto é instituir seguro que garanta a quitação
do contrato de compra de lote urbano a prestações, no caso de morte do adquirente.
A Lei n9 6.766, de 19 de dezembro de 1979, trata, como se sabe, de disciplinar o parcelamento do solo urbano, em substituição ao antigo Decreto-lei
n' 58, de 10 de. dezembro de 1937.
E a idéia do presente projeto, resUltante de sugC$tão que nos foi enviada
por lideranças políticas da cidade de São Roque, particularmente os senhores
Márcio Benedito_ Infanti e João Crirlos Infanti, consiste em írltroduzir na referida lei cHspositiv_o que, a exemplo do determinado no art. 14 da Lei n9
4.380/64, institua a obrigatoiiedade de uni seguro que cubra, nos casos de
aquisiçãO de lotes em prestações, o- risco- de falecimento do adquirente.
Trata-se de seguro com evidente alcance social, jâ que as famílias das
pessoas que adquirirem terreriós- em loteamentos urbanos poderão gozar de
certa tra_nqüilidade, mesmo d{ante da morte do chefe, garant~da que estará a
quitaçãO do contrato pelo seguro.
Trata-se, assim, de estender _ao comprador do terreno o sistema que
ª_tualmeiltç_ vigora quando se- adquire inOrã-día próPria cOm recursos do
BNH.

Sala das Sessões, 29 de iOdl âe 1982. -Franco Montara.

LEGISLAÇÃO CITADA
Lei n' 6.766, de 19 de dezembro de 1979
Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providênCias.
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Art. 26. __ Os compromiSsOs de compra e venda~ as cessões ou promessas
a-e_. cessà'o" Poderâo ser (eitos pOi esCritura pUblica ou por instrumento particular, de aco_r_do_ com o modelo depositado na forma do inciso VI do. art. 18 e
conterãO-,' Pelo men-os, as seguíntes indicações:1 --n9me, registrocivil,_cãdastro fiscal no Ministério da Fazenda, nacionalidade!_ estãd.~ civil e re~idê;n~ía ~os contratantes;
II ..:.._denOminação e situa(;ãó do loteamento, m1mero e data de lnscTição;
III- de·scrição do lote_ou dos lotes que forem objeto de compromissos,
confront~ções, área e oUtras_ Ca_r_a~terísticas;
,·.
IV- preço~ prazo, forma e local de pagamento bem como a importância
do sinal;· - ·
--·-_ .
V ~taxa de juros inc_identes sobre o débHo em .aberto e sobre as prestações. veiiçídas ·e não· pagas~ bJ!;m ~orno a cláusula penal, nun~a excedente a
10% (dez Q<>r cento) do débito e só exigível no.s c.asos de ín\erve~ção judicial
ou de mora superiOr a 3 (tr~) meses;
·_
.
VI _':7- indi~açãQ -sobre. a.Auem incu_~be o _pagam'ento doS ímP~istos e ta~
xas incidefltes sobre o lote compromissado;
· '
VII~ dedaração das restrições urbanístiCas ConVencion~is do loteamen-.
·to, supletiVas da legislação-pertiilerite.
§ l~ Q contrato dever~ ser firmado em 3 (três). vjas ou. e~traí<las em 3
(trêS) traslri"dos~ sendo um para cada parte e o terceiro para arquivo- no registro imobíf_iâriO,_ após o regfsfró· e -ãriotâções .. _aevidas.
---- ---S 2~-":Quarido o COntratO--_houver ~id.oJir.riJ.a,dp por procurador de qualquer das partes, serã obdgaíól-iO o arquivamento da: procuração no- regiStro
imõbiliário..
' :.,

'

.. '·

-~~-. ;
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,,, ... :' _; .:.;_ .: •- ':'-·-·:·,. ~·~ ~ :_. ·-; ..._·. :~:·. ·-:. ... ~-·~-,.· •,•- ~-· .-:_. :. ·.
LEJ)\r'i 4)8ó; l)'E'2(ôE AGOSTO. DE 1964
_

'

..... ;

IizSdtui a cOtt"eÇãã moneiârl'ã fzOs CõhtraiOS iinoOilfários de interesse social, o sistema financeiro para" aquisição da casa própria, cria o
Banco Nacional da Habitação ( BNH), e Sociedades de Crédito Imobiliário. as Letras lmobilárias. o ServiçO Federal de Habitação e Uranismo, e dá outras providências.

Art. 26. O Poder Executivo transferirá, dentro de um ano, para o patrimônio do Banco Nacional da Habitação, terrenos de propriedade da União
Federal que não sejam necessáriO:; aos serviços públicos federais ou que possam ser vendidos para realizar recursos líquidos destinados ao aumento do
Capital do Banco, desde que se prestem à construção de conjuntos -residenciais de interesse social.
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§ J'? O Ban_co roderá igualmente receber dos Governos Estaduais, Municirai:;; e particulares ou de entidades de direito privado, estes sob a forma de
doações. terras ou terrenos rurais ou _urbanos, apropriados para a construção
de imóveis.
~ 29 No caso de d_oações previstas no parágrafo -anterior nenhum ânus
recairá Sobe o doador de terras ou terenos recebidos pelo Banco.

(Às Comissões de Constituição e Justiça-e de

Econo~nia.)

Hú 40 dias esta rroposição se encontca inserida na Ordem do Día, sem
que tenhamos -obtido. quorUm, por uma poSição assumida pela Liderança da
_Maioria, que não parece inclinada a admitiRia, assegurando, portanto, o seu
acolhimento.
Faço, ii-este instante, um novo e -veemente apeiO-ão Líder do Partido Democrático Social nesta Casa, no seq_tido_ de ,que assegure com o seu voto a
aprovação do PrOjetO _il'~ 13 e~des_sa for_ma •.. permJta, que o Senado vá ao encontro de uma aspiraÇUojuSTa e legním.ade ffimlõêS de- cOinerciários do-Pais.
(Muito bem.')
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que_ o aprovam queiram permanecer sentados. (PauR

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- O projeto lido será publicado e
remetido às comissões cOmpetenteS.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

- Eunice Michiles- Raimundo Parente- Gabriel Hermes- Jarbas
Passarinho - Mauro Benevidcs - Martins Fílho - Aderbal Jurema Marcos Freire- Joã0 Lúcio- Gilvan Rocha- Lomanto Júnior- João
Calmon -Amaral Peixoto - Benedito Ferreira - Gastão MUller -José;
Fragelli- Mendes Canalc- Saldanha Derzi- José Richa- Leite Chaves
- Jaison Barreto- Lcnoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Está finda a Hora do Expe·
diente.
Passa-se it

sa.}

Rejeitado.
O Sr. Mauro_ Bene1'ides- Peço verificação de quorum, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Vai-se proceder à verificação
··sõTidtadú.
·
Senadores que Cicup-em os seus lugares para a votação
Solicitá aos
qtÍe -s-ereS realizada pelo processo eletrôriiCo. (Pausa.!
- Como vota o Líder do PDS?

-srs:

0 SR. BERNARDINO VIANA -

O SR. MAURO BENEVIDES- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento n9 64, de 1982, de
autoria do Senadot Humberto Lucena, solicitando, nos !ermos do
artigo 18 do Regimento Interno, a convocaç_ão do Ministro de Estado das Relações Exteriores, para comparecer ao plenário do Senado
Federal, a tim de prestar esclarecimentos sobre a posição do Gover~
no brasileiro em face do conflito entre a Argentina e a Inglaterra
com a recente invasão das ilhas Malvinas.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do Regimento Interno, a matéria depende rara sua arrovação do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Casu, em chamada nominal.
Entretanto, havendo acordo das Lideranças, a votação se realizará pelo
process_o__ simbólico.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a Presidência tomará as medidas necess:á,rias
ao cumprimento da deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -

Item 2:

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 comerciário, na
forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela corrstitucionalidade ejuridicidade;
-de Legislação Social, favorável;
-de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores
Bernardino Viana e José Fragelli.
Em votação o projeto, em primeiro turno.
O Sr. Mauro Benel·ides -

Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Para encaminhar a votação,
concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Após ter sido arreei ado pelas Comissões de-_ Constituição--~)ustiça, que
lhe reconheçe_u a constitucionalidade e juridicidade:, a de Legi~sl_a_ção Social,
que emitiu parecer favorável, da mesma-forma como o flzer.ám as de Saúde e
de Finanças. vem à votação n~ste instante o projeto de minha autoria, que
dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o comerciãrio brasileiro.
_
Trata-se de uma antiga reivindicação da classe, ctere_ndida errl sucessivos
congressos realizados em várias Capitais do Pafs, que após 3 anos de tramitação nesta Casa legislativa, é submetida, neste instante, a votos no Plenário
do Senado da República,

Não.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Como vota o Líder do PMDB?
Como vota o Líder do PT?

O SR. EVANDRO CARREIRA- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) --Os Srs. Senadores já podem
votar. rPãusQ.)
Procede-se à \'Otação
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Agenor Maria_- Dhce_u Cardoso -:- Evandro Carreira "flei1rlque Santilio --Humberto Lucena- José RiCha- Laélia de
Alcântara- Leite Chaves- Luiz Freíre- Marcos Freire- Mauro Benevides- Nelson carneiro- Pedro Simon --r_eotônio VileR
la.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema- Alberto Silva- Amaral Peixoto- Bernardino Viana - Eunice Michiles - Jutahy MagalhãeS.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Votaram "sim" 14 Srs. Senadores; "n-ãon 6.
Não houve quorum.
Nos termos reg-imentais, a Presidência irã súspender a sessão por 10 minutos e acion~ar a_s cafnpa~nhas para chamar ao plenário os Srs. Senadores que
se encontram em ·seus gabinetes.
Está suspensa a seSs-ão.
(Suspensa às T7 horas e 35 minutos. a sessão é reaberta às 17 ho~
rase 45 minutos.)
~

O SR. PRESIDENTE (GiJvan Rocha) - Está reaberta a sessão.
Sendo evidente a fa(tê;l. d~ quorum, a Presidência se.dispensa de repetir a
votação.
A votação do projeto ftca adiada para a próxima sessão ordinãria,juntameJ]t~ com o~ de":~~!~ ~~ens da _E~~~a. cui~s -~~é~~as depe~dem de votação.
São os se~uliites os 4emais. itens cuja votação é adiada:
3
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 Consolidação 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 Ju~tlça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação SociiJI, favorável; e
-de Finanças, favorável.
4
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 patrorio da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES,sob n~'s 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Jqstiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito,_ favorável, nos termos de s~:~bstitutivo que apresenta; e
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- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.

5
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 alimentos, tendo
PARECER, sob n' L145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favoráveL
6
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carn_eiro, que acrescenü!dispositivos à
Lei n' 5.480, de IO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pda constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favomvel; e
- de Finanças, ra·vorável.

7
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•sl.l30 a 1:133, de 1981,das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- -de Serviço Público Civil,· e
- de Finanças.
8
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabri~l Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoriá
contábil e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 573 a 576, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Ju.rtiça, 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 apresenta.
(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 (Gilvan Rocha) - Passada a Ordem do Dia, vamos voltar à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Richa.
O SR. JOSf: RICHA (Pronuncia o seguinte dis-curso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No último dia lO de abril completou 44 anos o Decreto-lei n9 399, através do qual o então Presidente Getúlio Vargas instituiu o Salário mínimo no
Brasil e determinou a ração base que cada trabalhador tem o direito de comer
mensalmente.
De acordo com essa legislação,- ainda em vigor, cada trabalhador tem o
direito de receber uma quantia mensal suficiente pái'a adquirir, gastando apenas 55% do salário mínimo, á ·seguinTe quantidade de alimentos:
-6 quilos e 600 gramas de carne
-4 quilos e meio de feijão
-2 quilos de arroz
- 9 quilos e 900 gram3s de legumes
- 6 quilos de pão
- 90frutas (e aqui é bom acentuar que o cálculo não foi feito tendo por
base as chamadas frutas européias, conio a maçã, pêra, pêssego, uva etc.,
mas, sim, bananas, laranjas, abacate, abacaxi)
-750 gramas de manteiga
-750 gramas de banha ou óleo
-2 pacotes de fósforos
- I bujão de gás
-7 litros de leite
- I quilo e meio de farinha
- 6 quilos de batata
- 1/2 quilo de cafó
- 3 quilos de açúcar
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- 1/2 quilo de sal
----' 30 quilowatts de eletricidade
CálcUlos efetuados pelo DIEESE, de São Paulo, em fevereiro do corrente ano, ·a preços então correnteS ria -Ca pltaf paulista, demonstraram que -o
a tua! salário mínimo alí, de Cr$ ll .928,00, para proporcionar pelo menos a
Ração Essencial Mínima·a-uma família de quatro pessoas, dois adultos e duas
crianças (que consumissem igual a um adulto) teria de ser, repetimos, em fevereiro de 82, de Cr$ 40.417,00 para poder, com 55% dele comprar os alimentos mínimos de três rações para manter aquelas pessoas.
- No início do ano passado, a Comissão de Direitos Humanos, Segurança
Social e Defesa do ConsumidOr, um órgão técnico permanente da Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul, realizou uma pesquísa a respeito do poder
aquisitivo da população de renda mais baíxa- em -Porto Alegre, abrangendo 12
vilas da chamada "Grande Porto Alegre", objetivando o levantamento da
cesta básica destas populações mais carentes. A intenção foi determinar
quanto elas realmente consomem e comparar com as quantidades previstas
ni:) Decret0-feí-i19 399.
Segundo a reportagem que a propósito publicou a revista "Consumidor", edição de maiojjunho de 1981, concluiu-se que o baixo padrão de consumo é o ponto mais relevante de seus dados. A pesquisa determinou também
que 54% destas populações pesquisadas é de menores de 21 anos e que apenas
I% está desempregada. Por outro lado, o estabelecimento de uma renda médiã índividual de Cr$ 3.242,31·-me-n.SaiS acusou que o grande problema é a renda baixa e não o desemprego.
Em m"árço último, o presidente do Instituto de Alimentação e Nutrição
- INAN- órgão do Ministério da Saúde, portanto, do Governo, revelava a
O Gfobo que o brasileiro está trocandO carne de boi por frango, manteiga por
margãri"ria, numa tentativa de reduzir áS despesas com alimentação, mas,
como acentuava, sua maior preOcup·a-ção era "a redução aCentuada do consumo de leite e feijão, este último, até poucci tempo~ Üni. dos pilares da alimentação do brasileiro". E prossegue: Segundo o presidente do Instituto, Berto ldo Kruse Grande de Arruda, dois terços das famnias brasileiras não ingerem
o mínimo de alimentos calóricas recomendado. Como eles não comem o suficiente, seus organismos utilizam a proteína ingerida como caloria. Com issO,
a insuficíêncía do consumo de alimentos energéticos diminui, mas a baixa ingestão de proteínas aproveitáveis corno tal pelo organismo impede o desenvolvimento físico e mental do brasileir<fnOS: níveis desejáveis. E conclui essa
parte com esta edificante declaração: ~·segundo estudos realizados pelo
INAN, o estado nutricional em que se encontra o brasileiro é fruto prfnCipalmente dos níveis de renda". Evidentemente, dos baixos níveis de renda.
7

O Sr, Henrique Santillo - V. Ex• concede um aparte?
O SR. JOSÉ RICHA - Pois não.O Sr. Henrique Santillo- Apenas para enfatizar a importância do seu
discurso, nobre Senador. Veja V. Ex' que enquanto essas estatfsticas estão
nos indicando - e são estatíStíCas- oficiais - Que 2/3 das nossas crianÇas,
sobretudo de zero a sete anos, estã_o numa faixa maior ou inenor d6 processos
de desnutrição, nós verificiinús eX.atamente que é de zero à sete anos que se
formam e se ampliam as circurivoluÇões cerebraiS da criança, e o que a desnutrição protêica provoca nesta idade, nesta faixa etária é irrecuperável e irreversível, não há condições de reversibilidade, afetando, portanto, o quociente
intelectua_l da pessoa. É isto o que estamos fazendo com a nossa população.
E tudo se resume na situação de miséria, cOmo bem disse V. Ex• e o próprio
homem do Governo, da situação de miséria em que se encontram hoje 2/3 da
população brasileira.
O SR. JOS~ RICHA- V. Ex• tem toda razão e eu faço, inclusive mais
adiante do meu discurso) urna referênci3: a isto. E ê estarrecedor. E V. Ex',
coriio médico que é, sabe e nós também, por dever de offcio, sabemos que
exatamente nessa faixa dos 0-7 anos, se a criança nãO receber alimentação
adequada e exatamente na fase em que os seus neurônios estão se formando,
eles não se formam por inteiro; por-completo. E, a partir daí, é um ser humano com deficência me-ntal, porque jamais a partir dos sete anos se pode recuperar, se pode repor aquilo que, por falta de nutrição adequada se deixou de
formar até aos seie anos de idade.
Mas, continuando, Sr. Presidente.
A reportagem do matutino_ carioca sobre o que pensa o presidente do
INAN informa ainda que em São Paulo, por exemplo, as associações de feirantes, através do seu sindicato, divulgaram quedas verificadas no volume de
vendas entre 20 e 50%, conforme o produto. No caso das frutas e verduras,
em rela~ão ao ano de 1980, a diminuição é de 30 a 40%, e na parte dos derivaM
dos de bovinos e aves, e a queda foí de 50%.
Esclarece o presidente do INAN que a Fundação GetUlio Vargas apurou, estudando o consumo de alimentos no Río de Janeiro,··que a· demanda de
alimentos vem sempre acompanhada de um crescimento râfJido de preços.
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Assim, por exemplo, quando o consumidor sai de um produto porque se tornou inacessível à sua bolsa e passa a consumir outro similar ou da mesma espécie por ser mais barato, logo este último sofre um rãpido enca_recirn_ento.
Diante disso, conclui o presidente do lNAN: "Caso esta tendência seja mantida os alimentos básicos poderão, num futuro próximO, compor o elenco de
produtos pouco acr;ssíveis ao consumidor de menor ren4a, cotno jã vem ocorrendo em relação ao feijão. A partir daí, caso isto -o_co_r_r_a, _só restarã às classes
de menor poder aquisitivo diminuir cada vez mais as quantidades, com agra_
_
_
vamento do seu estado nutricional". __ __ ____
Ainda na mesma pãgina, O Globo traz uma maté~ia a respeito de uma
pesquisa realízada pela Secretaria Estadual de Saúde, de São Paulo, tendo
como base diversos municípios da região da G_rande São Paulo, de _acordo
com a qual apurou-se a incidência de 40 a 60 por cento de crianças desnutridas. Ora, como acentua na reportagem a chefe do Instituto de Saúde Qaquela
Secretaria, Aldônia Kalil, um alto coeficiente de m_ortalidade infantil.representa um baixo nível de saúde, pois crianças sUbnutridas apresentam quadros
mais graves de moléstias infecciosas, como: sarampo, Coqueluche e doenças
do aparelho respiratório e digestivo, que freqüentemente levam à morte. E de
acordo com os dados oferecidos à reportagem, a região do ,ABC e Moji das
Cruzes, locais de grande concentração industrial e signjficativa p_a:!~la_9a população vivendo em favelas, e a que apresenta maior índice de mortalidade
infantil no Estado: 72 óbitos para cada mil nascidos vivos. Em seguida vem o
Vale da Ribeira, área tida como a mais atrasada e pobre de São Paulo, com
65 por mil, seguida do município da própria capital do Estado, com 64 por
mil. Estes dados, diz o jornal, de acordo com Aldônia, que reconhece ter havido uma melhora nos últimos anos, 'indicam que o Estado de São Paulo
tem um baixo nível de saúde e alt:,~. inciidênci~ de desnutrição". E a própri_a diretora do_ Instituto de Saúde apontou dados de mortalidade infantil da Suécia
-considerado padrão -para apoiar sua afirmação: 13 por mil. A Finlândia, com 14,5 por mil; o Japão com 15 por mil, o Canadã com 20 por mil e até
a Venezuela com 41,5 por mil contra 58,5 do Estado de São e_aulo com_o l!m
todo.
E é a própria nutricionista Aldônia Kalil que alerta quanto aos perigos
da desnutrição: ~·No primeiro ano de vida, o cérebro cresce dois terças do tamanho total. Para isSo, ele necessita de grande quantidade de proteína que,
quando não é fornecida pela alimentação, provoca danos_ irreversí~eis._ O jndivíduo pode não ficar débil mental, mas terã dificuldade em raciocinar, e servirâ apenas para trabalhos manuais.
_
Atentem V. Ex•s, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para o triste futuro. que
está reservado ao nosso país!
Mas continuemos a examinar outros fatos.
No Paraná, a desnutrição é- o maior íh.dicador de mortalidade infantil,
onde morreram, em 1979, 11.023 crianças com menos de 12 anos de idade, o
equivalente a 70 óbitos para cada mil nascidos com vida, conforme dados do
Departamento Materno-Infantil da Secretaria de Saúde, fornecidos ao matutino carioca pela responsável pelo setor, Zilda Arns Neumann. A propósito
do assunto, a reportagem ouviu o pediatra curitib_ano Antônio Serur, e, segundo ele, a longo prazo, o indivíduo desnutrido vai çamin_llan<!o uma posição mais baixa na camada populacional, com reflexos até econômicos, aludindo ao falo de que ele passa a ser um fato r deficiente de produção ou_ mes~
mo improdutivo, passando ser dependente da assistência social, com evidentes ônus para o país.
É bom acentuar que esses dados se referem a Estados como _São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grand~_do Sul, mas a média nacional é de 100
mortos por mil nascidos vivos, no primeiro ano de vida, conforme revelação
do presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Guillardo Martins Alves, em de·
clarações à imprensa, no início deste mês, por ocasião_ da visita: do chefe do
Serviço de Nutrição da Organização Mundial de Saúde no Brasil, Moisés
4

ª

Be~ar.

O Sr. Gilvan Rocha -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSÉ RICHA - Ouço o nobre Senador Gilvan Rocha.
O Sr. -"Gt?viin--Rocha·- V. Ex• volta a um assunto que sempre fOi da primeira prfocupação da Oposição brasileira, principalmente por nós outros ligados à :área de saúde, no Brasil. Não é a primeira vez que se diz issO ri~In
será a última. Mas, infelizmente, o governo faz ouvidos moucos a isso. O nos. so Ministério -da Saúde, que deveria ser mais propriamente chamado Minis, tério da Vacina, porqu-e não faz mais nada_do que isso.

e

O SR. JOSÉ RICHA -

Nem isso faz bem. ~

O Sr. Gilvan Rocha- Nem i_sso faz bem -:.Continua sendo o filh~ epjeitado deste Governo imprevidente que aí está. E o pior, nobre Senador, é que
parece que essa irresponsabilidade chega a tal tamanho que entra no terreno
da insanidade. Há poucos dias eu Ii a, na imprensa, o registro de um convênio
que o Governo brasileiro está Jazendo, ou jâ fez, com um _organi~mo interna-
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cional, para fazer um inquérito para saber se as nossas Crianças são desnutridas. Parece uma piada, nobre Senador.

o s~. JOSÉ RICHA - E de muito tT\aU gosto.
O Sr. Gi/van Rocha- .. .isso acontecer no meu Estado. Técnicos americanos, inclusive, fazendo um recenseamento para saber se os nossos famíntos
barrigudinhos tinham ou não deficiência alimentar. Vê V. Ex• que parece,
para tristeza nossa, verdadeira aquela advertência do Presidente Charles de
Gaulle: ''Este não pode ser um país sério". E aí está a resposta que a Oposição dá à incompetência deste Governo, à crítica que o Presidente nos fez ontem, que não oferecemos soluções. Qual é a solução do País da maior área
agricultáv_el do mundo, Ex•, se não proporcionar alimentos para os seus filhos? Todos nós, que temos experiência fora do Brasil, ficamos envergonhados quando em congressos médicos ou em outros encontros. apontam em
nosso rosto, como um dos maiores índices_de mortalidade infantil do mundo
comO, igualmente ficamos envergonhados como eu fiquei, na Arábia Saudita,
quando perguntado o porque da seca do Nordeste, uma região daquelas,
onde passa um dos maiores rios do mundo. Igualmente, ficamos envergonhados quando nos apontam no rosto, País da maior ãrea agricultável do mundo,
capaz de ter duas safras por ano. nós temos um dos piores índices nutricionais
e um dos mais vergonhosos-índices de mortalidade infantil. Faz muito V. Ex•
falar novamente sobre esse assunto, mesmo que seja para esta Casa vazia do
Governo. Mas, nos Anais, ficarã a niarca da preocupação de V. Ex• e dos
seus colegas que não se conformam nem se çonformarão com _esse estado de
absoluta improbidade governamental, porque quem faz isso, também, não é
probo.
O SR. JOSÉ RICHA- V. Ex• te~ toda razão nobre Senador Gilvan
Rocha. Agradeço sobremaneira o ãpiute de V. "EX• que veio enriquecer meu
discurso.
Num país de maior extensão do mundo em _terras agricultáveis, que é capaz, como muito bem acentuou V. Ex•, de produzir até duas safras por ano,
grande parte disso se debita à insensibilidade do Governo, que não se preocu~
pa com os aspectos sociais da administração pública, e às administrações autoritárias que por aí vêm se sucedendo, -pois se preocupam muito mais, o que
é_ característica- de todo fegime -político autoritário, com as obras faraônicas,
grandiosaS e esquecendo-se do essencial Em primeiro lugar, eu debito à insensíbilidade do Governo; mas também- debito à incompetência do Governo.
Talvez uma coisa decorra da outra, porque constantente, também, Estados
produtores vêem suas produções apodfecendo enquanto que, em outras regiões,- pOpulaÇões carentes passam necessidades.
Continuo, Sr. Presidente, na minha análise, para citar uma outra pesquisa. Esta ainda mais impressionante. Dela dá conta o jornal O Estado de S.
Paulo edição do dia l9 de abril, sob o título "Pesquisa Revela Geração Nani~
ca":
"Uma geração nanica está sendo criada no País e a causa principal é a deficiência alimentar do brasileiro", assim começa a repor~
tagem de O Estado de São Paulo, que prossegue: "A evidência desse
fato já foi constatada por algumas pesquisas realizadas em Pernambuco, pois uma delas, conduzida pelo Professor Nelson Chaves, da
Universidade Federal daquele Estado, sobre nutrição, com dados
levantados na_ Zona da Mata, mostra que as pessoas nessa região está diminuindo de tamanho e por urna direrença de apenas três centí~
metros ainda não são consideradas anãs".
Segundo o jornal, a pesquisa revela também que as mulheres
começam a ter filhos aos 15 anos, com problemas de gestação, e um
quinto dessas_ crianças_ morre a-ntes de cóinpletar um ano de vida. Os
sobreviventes não têm melhor sorte, pois 70% tornam-se desnutridos permanentes. Nelson Chaves é enfático nas suas conclusões: ''É
preciso fazer-se alguma coisa de imediato, pois, do contrário, teremos no futuro uma significativa população de rlanicos e idiotas".
Isto é estarrecedor, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Diante desse quadro aqui apenas levemente pincelado cabem inúmeras
indagações e comentários. A prímeíra pergunta vem logo à tona. De quem a
culpa? Por que isso está acontecendo?
Por maiS que o Governo negue, entendemos que a culpa por inteiro é do
modelo econômico, fruto do modelo político imposto ao País há 18 anos pelo
autoritarismo ainda vigente._
Foi esse modelo económico que privilegiou a concentração excessiva de
renda, fazendO com que a parcela de um por cento mais rica da população
economicamente ativa cerca de 430 mil pessoas- que detinham, em 1960,
l 1,9% da renda nacional, passasse a deter, em 1980, 16,9% dessa renda, enquanto que os 50% mais pObres, que detinham há vinte anos 17,4% da renda
nacional, passassem a deter, em 1980, apenas 12,6% do total.
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Foi esse modelo econômico que proporcionou a COncentração da pro.;priedade em mãos de alguns, favorecendo principalmente os grandes grupos
multinaCiorlãis, que hoje dominam e ditam as normas da economia brasileira,
isto, sim, um ate-ntado à segurança nacional.
Foi este modelo econômico que propiciOu, e este modelo político deu cobertura, as grandes fraudes, os grandes golpes contra os cofres públicos, mantendo tudo na mais absoluta e desavergonhada impunidade.
Foi este modelo econômico que desencadeou a mais violenta recessão de
que já se teve notícia no pa1s; dando como resultado um_crescimento _negativo
do Produto Interno Bruto, pela primeira vez no pós-gue_rra~ tudo para atender à filosofia do Fundo Monetário Internacional e endiYidan.do_-º..P-ªJS_J;:,::uia,
vez mais. _
É este modelo económico, sustentado e fruto do modelo político em vigor que, para atender à voracidade do capital externo de empréstimo, paga os
maiores spreads para obter novos empréstimos destinados ao pagamento de
juros sobre juros e, para forçar as empresas nacion.àJs e rilUltinaciOnais qU:e
aqui operam a conseguir mais dinheiro no exterior,-rorç·a ã-S18.xliS-dejti.ros ín-ternos pam a estratosfera, estrangulando a incipiente economia nacional.
E. este modelo económico que está inviabilizando totalmente a ag~icultu
ra de subsistência; a agricultura de alimentos para o povo, e, por isso; eles estão ficando fora do alcance da maioria da população.

O Sr. Gi!l'an Rocha- Permite V. Ex~ _um aparte?
O SR. JOSÉ RICHA - Com todo o prazer.
O Sr: Gill'an Rocha- Peço desculpas por interrnmper tão repetidamente
o discurso-de V. Ex•, mas isso Serve- Com atestado do in-teresse que o discurso
de V. Ex" causa nesse pequeno, infelizmente pequeno auditórío;V, Ex• descreve uma situação, de uma maneira geral, V. Ex• que é representante de um
dos Estados mais ricos_ do P_ais, imagine V. Ex• o que não acontece no Nordeste. Sabe qual a solução que estão dando para essas coisas nobre Senador?
No meu Estado, cujo índice de definhamento físico da população é absolutamente alarmante, o Governo fez uma batalha publicitária para inventar- uma
coisa chamada ··vaca mecânica". São <;l.ifsoluções doslecnoCra:tasJ·--que que:.;
rem fazer graça com ri minha região, uma região empo_l?recida por ffiais de
três séculos, com a tradição de agricultura, tradição que, POr esSe inodelo imposto, se tentou desviar para a industrialização absolutamente desmotivada.
Tanto isso é verdade que no meu Estado- pasme V. Ex•- um Estado do
Nordeste empobrecido~ instalaram, entre outras, uma indústria de corda e
violão, uma indústria de tampa de garrafa e uma indústria de papel-carbono_,
as quais quebraram, como se esperava. Então, não se pode levar a sério um
Governo-que torria providências como essa, tenta-ndo- industrializar tortamente um estado por vocação Estado agrícola, e quer resolver os problemas
com frente de trabalho que sabemos, inclusive, ser um fator imenso de corrupção, com a·cãnaVial do todo poderoso senhor-de-engenho de minha terra,
e com a vaca mecânica. Então, o mfnimo que se pode dizer, nesse sentido,
deste Governo, -é que este Governo é uma piada, nobre Senador.

O SR. JOSÉ RICHA -V. Ex• tem toda razão, mais uma vez. V. Ex•
quis se desculpar pela nova interrupção, mas_ V. Ex•, oportunamente, e de forma tão competente, enriquece rilais o nosso disCurso, acrescentando através
de depoimentos vivos, da sua região, com exemplos que ajudam a elucidar
ainda mais a vexatória situação em que nos encontramos.
t este modelo econômico, fruto do modelo político em vigor, imposto
por este Governo; qUe tudo faz para impedir a livre manifestação do povo
sobre seu destino, que está empobrecendo cada vez mais os mais pobres e enriquecendo cada vez mais os mais ricos; que está torna mio_ esta nação uma
nação doente, faminta, miseráVel; que está elitizando cada vez mais o desfrute
da vida, segregando dos frutos do trabalho nacional a quase totalidade dos
que os produzem com seu suor, sua saúde, seu desgaste físico e mental.
É o modelo econômico, é o modelo político, é o governo-, enfim, o gran.:.
de culpado por esse quadro sombrio de miséria, de fome e de doença, imposto
pelos que, há 18 anos, dirigem autoritariamente o p-aís e lançam mão de todas
as manobras para não permitir a partícipação do povo na condução de seu
destino.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos às vésperas ...
O Sr. Agenor Maria -_ .Permite_ V. E_;.;• um apar~e?
O SR. JOSf: RICHA - Com mui.to prazer.
O Sr. Agenor Maria- Senado_r_José Ri_c_ha, entre os dados salientados
por V. Ex• nos quais 1% da população dispõe de uma renda superior a 50%,
este fato é uma demonstração cabal de que o modelo econômico vigente em
nosso País atenta contra a própria Segurança Nacional. CongratUlo-me com
o discurso de V. Ex~. pois acredito que esse assunto, assunto dessa importância social, é de magna importâricia e é muito oportuno, n-a l'êãlídade e para o
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instante que estamos vivendo, porque se nós que representamos, na essência,
as aspirações populares, não nos preocuparmos com esse assunto, será o Governo que vai se preocupar, p-ois ele é o grande responsável por essa situação?
Muito obrigado a y. Ex'O SR. JOSÉ RICHA- V. Ex• diz bem, o Governo é responsãvel por
essa situação. Isso,_ não há como negar. Ao longo desses 18 anos, o Governo
tudo pôde; os Governos que se sucederam ao longo desses 18 de período autorit_ário, tudo puderam, ninguém atrapalhou, até mesmo, sob o ângulo de
análise deles, o Congresso, que em todas as democracias ajuda no desenvolvimento e, sobretudo, na con_duç_ão do desenvolvimento econômicQ para nãó
haver distorções,_ S()bretu_do _C()~ ~el~çà'?__ à_ apl~_caç~~ e_ a _exi~_tência d~justiça
social, o Congresso, aqui, é visrõ~de mane_iri diferente d~quela que os grandes
estadistas vêem como uma institl!iç~o desta nat~reza, pois até t'!lesmo o Congi-es;o, sem prerrogativas, nãO tev~TorÇas, seq~er, para influir no rumo dos
;,tco_nt_ecimentos. Então, o Governo que tudo pôde, não pode, nesta altura,
eximir-se da responsabilidade, por inteiro, do quadro que está aí sendo pintado.
Dezoito anos depois eles deixam o Brasil numa situação muito pior do
que aquela situação que, a juízO -deles, teria jústificido uma revolução.
Então, o- quadro, -na verdade, Sr. SenadofAgenor Maria, é sombrio, e se
isfó___ ilão- ãienta Para -a SCgurrinÇá NaCiOnal eu não sero ·que· à tenta. V. Ex• coloca bem. Se este quadro de crescente misêría-riãO_ ê o que mais nos deve preocupar, com relação ao problema da segurança nacion-al; se a crescente desnacionalizaçUo da nossa economia que produz esta siti.Irição de miséria quase
absoluta âo nOsso póVci. -se riãõ·é-iSSO- que--esta iltenlaiidO- cOntra ;fSegtirança
nlldOnal;Cnfãci é p-redSO que-os-grán.-des homens deste planeta comecem arepensar numa nova definição púi o· conceito de _segurariça nacional.
O_ _Sr .. Evelásio _Vieira - Permite-me V. Ex"'?
O SR. JOSÉ RICHA - Com prazer.
o sr. Eve!dSiO Vieira- É: evidente que· V~ EX,. estâ p~~ocupado_ com a segurança interna, porque com a externa nft"o há problema, porque não temos
Malvinas por aqui.
- O SR. JOSlo RICHA - Claro.
O Sr. Henrique Santi/lo - V. Ex" concede um aparte?
O SR. JOSÉ RICHA - Pois não.
O Sr_ Henrique Santillo - Inequivocamente, atentaram contra a segurança e a soberania nacional. V. Ex• acaba de descrever um quadro que ê dramático, real, e cujo responsável, o único responsável, é o Governo que aí estã;
é este Governo que se prolonga por mais de dezoito anos, mesmo c_om os Srs.
Presidentes da República sendo paulatinamente ou periodicamente substituídos, porque na verdade foi se"ritpre o mesmo grupo, cujos elementos se reVezaram no exercício do Poder, e com os mesmos compromissos. Compromissos
alienantes, compromissos com o capitalismo selvagem, dependente, concentrador de riquezas. V. Ex• se referiu aos gi'andes e dramãticos problemas soR
ciais e:t:Lstenres rieste País-. Veja bem, ainda agora, nos días atuais, paradoxalmente ao mesmo tempo em que a sociedade brasileira conquista espaços polí~
ticos, este Governo, que perdura por longos dezoito anos, continua mais do
que nunca, autoritariaf!le_n~~. _decJ_di1'!_4o _quanto -às questões econômicas e sociais_do_ Pais, de forma hermetiçamente fechada. São apenas reduzidos grupos
de tecnocratas ligados hoje a $~~LAN, a() Ministro_ Delfim Netto, com :reS·
paldo em algumas forças econômicas situadas no Brasil, que estão decidindo
para as próxTmas duas décadas deste País, autocraticam.en.re. Estão decidindo
quanto a gigantescos, megalomaníacvs projetas de investimentos baseados,
fundamentados em novos financiamentos internacionais, que vão triplicar a
dívida externa brasileira. Megalomaníacos, gigantescos projetes! E veja berri
V_. _Ex• seleçiçH:;~acjos apenas os trinta maiores, estarão representando investimentos, nos próximos dez anos, de cerca de trezentos e vinte bilhões de dólares, incluindo-se os custos financeiros, ou seja os juros que deverão ser pagos
pelos financiamentos externos que o Governo pretende fazer na próxima dêdada. Então veja v. EX• que isso-tudo, e.?se montante de- investimento megalomaníaco, investimento que nós sabemos perfeitamente que será irrealizável,
mas que permitirá à autocracia que aí se encontra estabelecer, ela mesma, de
forma feChada, as.pr~oridaâeS:-de avanço de um projeto, de recuo de outro, de
extinção de um outro, de revogação de um outro, mas sempre de forma fecha~
da, não ouvindo, já não diremos a sociedade como um todo, os empresários,
os trabalhadores, os agricultores, os profissionais liberais. Jã não diremos esses, mas não ouvimos nem ao menos o Congresso Nacional. E, eu diria, nem
ao menos o seu Partido -de apo1o político;·nesta Casa. Nem o PDS é ouvido,
porque quantas vezes nóS já o-uvimOs aí declarações de Senadores e Deputados do próprio PDS contráriOS a isso tudo e alegando que eles e o seu Partido
não são ouvidos. Então, veja V. Ex•, estão tantando, mais uma vez, aprofun-
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dar, de forma definitiva, o capitalismo dependente, atrelado _ao_jmperialismo
económico, dependente do imperialismo econômico, sugador de nossas riquezas. No ano passa:do, este País pagou quase· dez bilhões de dólares só em
juros de suas dívidas, sem contar os lucros remetidos pelas multinacionais, os
superfaturamentos, sem contar o pagamento de tec~ol9gia, de pacote tecnológico que importamos, sem contar uma série de outros itens que permitem
evasão de_nos_sas riquezas e boa parte de nosso PIB. Et:ttão,_ e_s~-a é a grande
questão como V. Ex' estâ colocand9 ~que precisaria Sér diSCU.tlãa pelo Congresso Nacional. O primeiro passo objetivo seria o próprio PDS compreender
e com urgência que o Congresso Nacional precisa: readquirír determinadas
prerrogativas que lhes foram usurpadas para que possamos, ·pelo menos, começar a interferir no estabelecimento de uma política econé}mica· pãta este
País. Os tecnocratas não podem continuar sozinhos respaldados em forças espúrias ditando todas as normas de política econômica com exdusivid?de.
O SR. JOSÉ RICHA- Exatamente. A colocação de V. Ex•-muito lúcida, Corno sempre- nos enche de preocupação, Estamos preocupados exatamente com essas colocaçõ_es que V. Ex• procede neste instante.
1:: que o atual grupo dominante, a despeito do tempo prolongado com
que está no exercício do Poder e cometendo uma série de desmandos, estã, o
que é pior ainda, comprometendo, lã, muito na frente, o futuro deste País,
com esses projetas megalomaníacos e grandiosos, atrelando muitas vezes o
Brasil a compromissos de longo prazo com questões que bem poderiam ir
sendo decididas ao longo do tempo, sem precisar comprometer muito, lã pãra
frente, os interesses do País.
E estes fatos aliados à tremenda desogamização da sociedade brasileira
que, neste período autoritário, se procedeu, nos faz pensar e até nos indagar:
O que será deste País na hora - e hã de ter uma hora- em que houver normalidade, em que o poder puder ser disputado por outros grupos que não
'apenas esses que estão aí se sucedendo no poder hã 18 ãnõs~ o qUe será deste
País, quando, certamente, eles próprios, talvez, vão nos co_brar, vão cobrar da
Oposição, as soluções imediatas que não vão poder vir, no tempo rápido em
que o País está preCis-ando que venham?
Então, isto nos preocupa. Eu, por exemplo, freqUentemente, perco horas
em reflexão sobre o que será de nós, membros do PMDB, que certamente vamos ter a vitória em alguns Estados do Brasil. ..

O Sr. Gabriel Hermes- Eu poderia responder a V. Ex•
O Sr. Affonso C amargo- ... na·maioria dos Estados do Brasil.
O SR. JOSÉ RICHA- Na maioria dos Estados do Brasil, como lembra
o Senador Affonso Camargo e, com esta ·desorganizaÇãO roda, mesmo sendo
uma pequena fatia do poder que vai estar em disputa neste 15 de Novembro,
que grande tarefa há de nos esperar para, pelo menos, tentar nos Estados,
onde a Oposição, fiel às suas pregações, vai mudar o estilo de governo, organizando a sociedade e fazendo-a partífice ativa das questões e das decisões a
nível dos governos estaduais.

O Sr. Agenor Maria -

Permite V. Ex'" um aparte? __

O SR. JOSÉ RICHA - Vou, antes, ceder ao Senador Gabriel Hermes,
pedindo apenas que S. Ex'" seja breve, porque ~~mos-poucos minutos para o
encerramento -da sessão.
O Sr. Gabriel Hermes- Serei breve, nobre Senador. Eu e:stava realmente assisfiiido, digamos assim, a este quase festlval dê triSteZaS qUe V.- Ex• e
nossos ilustres colegas do PMDB estavam_ demonstrando.
O SR. JOSÉ RICHA - Mas, a tristeza não é para com o Pais, que este
tem condições de se recuperar. A tristeza é com relação aos que estão hoje no
poder. A esses sim.

O Sr. Gabfiel Hermes- Posso dizer a V. Ex• que também ternos todas as
preocupações que V. Ex• tem. E não sou eu apenas, atê o Senhor PreSidente
da República, quando V. Ex• ...
O SR. JOSê RICHA- M_as~ não_ é até,-dey~rt~ ~~princ~palme~te._
O Sr. Gabn'el Hermes - Principalmente, o Senhor Pre_sidente da _Re·
póblica, e eu até, quando V. Ex• fazia a pergunta: O_que_serâ de_ nós?~
Lembrei-me do Senhor Presidente da República, no Rio Grande do Sul, hã
um dia, dizendo que até gostaria que alguns dos Srs., meinbros da Oposição,
tomassem parte do Governo para ... Veja bem·,-o convite de Sua Excelência estava cánc_iliando. Agora, posso garantir a V. Ex• o seguinte: quando V. Ex•s
puderem tomar parte do_ Gov_erno, porque eu infeliZmente verificO que não
vai ser ainda dessa vez que V. Ex•s irão ganhar as eleições, V. Ex.'s vão encontrar, realmente, isso- teremos que fazer justiça- ife51C festival de tristezanunca se construiu uma base: de infra-estrutura como _está construindo e,ste
Governo, no setor hidrelétrico, no se~or da miilh~ zona e, principalmente _de
Carajás, que a:tin-ge o nosso querido colega que se afastou há pouco. de Goiás
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e Matõ Grosso. O qúei eta Goiás em 1964, e o que é Goiãs hoje? O que era
Mato Grosso, e o que é hoje? O que era a Região do Pará, onde nasce Carajás? Para aqui, apenas para deixar quase que como um conforto a V. Ex• Se
V. Ex' ganhar o governo, e tenho muüa simpatía pelo meu nobre colega~ lamento que, ta]yez, isso não aconteça, V. Ex• pode ficar certo de que este País
vai para fiente. Ninguém vai parar o BraSil, e a infra-estrutura foi preparada
exata~en_~~ p_or este !JC?~erno. Não to~?_E_?:~is o tempo de V. Ex•
O SR. JOSÉ RICHA -Infra-estrutura que não está servindo aos interesses brasileiros, porque, até mesmo, um dos poucos exemplos que S. Ex' citou, de grande desenvolvimento, que foi o setof energético~ está servindo a
quem? Às empresas multinacionais que, com energià subsidiada pelos aumentos que os brasileiros pagam, estão lá se instalando na própria região do Se~
nador Gabriel Hei'mes, lá pelas bandas do Parâ.

. à Sr. duVafz ROCiiã-::_ ~ ã.(rueii-Verhã quesÚl~ de ver crescer o bo-lo- para
depois divídir. Acontece que o bolo foi para o forno e queimou-se todo, porque a recessão que está aL~- _
O SR. JOSt RICHA- Não, não queimou não. Foi levado daqui do
Brasil para outros. São outros povos e outras nações que estão comendo o
bolo...
.

O Sr. Gi/van Rocha -

Exatamente.

O SR. JOSt RICHA - ... que eleS estavam preparando para depois distribuir aos brasileiros e que os brasileiros se sufpteenderam, porque, depois
de 18 anos, verificaram que não existe bolo algum, que outros já comeram.

O Sr. Gilvan Rocha- Exatamente. E ainda tem mais, nobre Senador, todos sabemos da queda do consumo da energia elétrica, por exemplo. No meu
Estado, por exemplo, sabe-se que o que cresceu mesmo foram concordatas e
duplicatas não pagas.
O SR. JOSÉ RICHA -

É, exato.

O Sr. Gabriel Hermes- Mas, apesar disso, {f Estado de S. Ex• ainda é
um Estado que o BrasiLse_hQnra de t~r:. dentro do Nordeste, como um dosEstados de posíçãb ecOUômica -sólida. La:mentaVelmente, ...

O Sr. Gilvan Rocha -- Em palavra bonita, iSso é uma beleza. Com esse
palavreado, n:õs estamos acostumados.
O Sr. Gabriel Hermes--~-- nobre Senador, os elementos estão aí. Vamos
ficar os dois de acordo, pois precisamos nos unir para fazer alguma coisa
mais para- o povopequeni~o, vista_que a ~iqueza do Brasil cresceu.
O SR. JOSÉ RICHA - Cresceu, mas foi apenas usufruída por um pequeno número da burguesia nacional e principalmente da internacionaL
Mas, Sr. Presidente, premido pelo tempo, vou encerrar, dizendo que estamos às vésperas do Primeiro de maio, Dia do Trabalhador.
A ele, a nossa homenagem.
Gostaríamos, sinceramente, como brasileiro e patriota, de nos congratularmos com ele pelas conquistas sociais que já tivesse obtido.
Entretanto, o quadro que o trabalhador tem diante de si é extremamente
penoso.-·oorn- o-seü salârio perdendo poder aquisitiVO -a cada dia, pela inflação; com a:s-·suas perspectivas de progresso e bem-estar esmagadas pelo
acfiãiirilelitO Salarial a que tem estado sujeito há 18 anos; com a fome que
tem passado, pelo decréscimo de sua renda; com a falta de cuidados de saúde,
em que pese uma Ptevidênd:i Social onerosissíma, custeada com o suor de
seu rosto; com a marginalização social a que tem estado submetido estes anos
todos, por imposição dQ modelo econômico em vigor. E, finalmente, com a
ma-rginalização política que lhe qUer impor-o -autoritárisrno, impedindo-o de
livremente manifestai rias urnãS sua vontade e suas aspirações,
Diante desse panorama, só temos a lamentar que o povo brasileiro tenha
sido submetido a tais vexames e que mais esse Primeiro de maio seja de desencanto para· ·a ·grande massa trabalhadora. Provavelmente, amanhã, jã serâ
anunciado o novo salário~mínirilo --e-, em qUe pesein tOdas as circunstâncias
apontadas, os novos votos são pará qú.e os dirigentes do País tenham a sensibilidade de decretá-lo em níveís condizentes com a dignidade humana, pois,
coino ficOu deriionStrado", apenas p_~ra atender -às necessidades míninias de
uma farní1ia de dois adult.os e duas_crianças, ele deveria situar-se acima de 40
mil cruzeiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito bem.' Pabnas)
O .SR. PRESIDENTE (JutahY Magalhães) nobre Senador Nelson Carneiro.
- .

ci

Concedo a palavra ao
-

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia ~eguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Lamentavelmente, os brasilienses não verão aprovada emenda de nossa
autoria e-àpróVeitãila pelo relator Deputado Jorge Arbage. que permitia aos
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eleitores _de Brasília votar nos candidatos de Govermldór- ·a Deputado Estadual dos seus Estados de origem.
Também hoje, ao que tudo indica, os funcionários piíOHCos não verão
aprovada a Emenda ConstituciOnal, que lhes estende o direito ao 139 salário,
levando essa laboriosa e dedicada classe a màis uma decepção, dentre tantas
que vem sofrendo, como por exemplo o reajuste semestral de salários, o direito a sindicalização e outros mais.
Na parte referente ao 139 salário, não entendemos a posição dos que,
além de obrigar as empresas particulares ao pagamento do 139 salário, impedem que alcancem os estatutários, jã que efetua esse pagamento aos seus servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, assim como lhes
paga reajuste semestral.
A ausência dos parlamentares nas sessões do Congresso Nacional, quando essas matérias são votadas, nada constroem e, além de ferir direitos, oferece aos interessados uma imagem que não prestigia nosso Parlamento. Entendemos que ao Governo, como à Oposição, cabe o direito de ser a favor ou
contra qualquer proposição, mas é de seu dever estar presente nas sessões do
Congresso ou em cada Casa do Legislativo, para manifestar~ através de seu
voto, a posição que defende.
Somos todos contra o decurso de prazo, mas contribuímos para a existênci:a desse artifício, quando não comparecemos para votar as matérias em
pauta, a favor ou contra.
Nossa Constituição assegura a todos, os mesmos direitos e, no entanto,
na prática somente alguns são beneficiados. Os brasilienses não podem votar,
os funcioiiãrios públicos não tem direito ao 13V salârio e ao reajuste semestral, os aposentados da previdência são obrigados a pagar 5 e 3% sobre os
minguados produtos da aposentadoria e da pensão, enquanto outros têm o
direito de deduzir do imposto de renda 770 mil cruzeiros dos proventos de
aposentadoria.
N assa Constituição precisa ser revista para que essas distorções sejam
suprimidas e para que de fato todos tenham os mesmos direitos em nosso
Pa!s.
~o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)~ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Minas cultua as suas mais legítimas tradições com desvelo e dedicação,
pois dela sempre extrai - como lição histórica - a essência e o substraturn
para formular as conquistas e os valores do presente.
A alma mineira, mediterrânea, contemplativa, modulada pelo perfil de
suas montanhas majestosas é tão rica e fértil quanto às riquezas telúricas que
seu solo guarda e conserva, como o ferro, o ouro e o diamante.
O barroco mineiro universalizou~se como forma de arte e de sentir de um
povo. Ouro Preto, para orgulho nosso, é hoje monumen~o mundial.
No seu extenso e valoroso acervo artístico, na arquitetura como nas artes
plásticas, pontuam artistas de renomada expressão, desde Aleijadinho e Mestre Athaíde, até hoje a jovens talentos como Carlos Bracher e tantos outros.
Hoje mesmo, Sr. Presidente, três extraordinários pintores mineiros Maria Helena Andrés, Chico Ferreira e Yara Tupinambá- amplamente premiados em vãrias vernissagens nacionais ~oriundos de- urna nova geração
artística em plena efervescência e criatividade, expõem seus excelentes trabalhos na Oscar Seráphico Galeria de Arte desta Capital.
De Chico Ferreira,· poi' exemplo, o grande Scliar disse que ••gosta de pintar, tem e transmite o prazer da matéria, dos valores das pinceladas. Trata-se
de um sensorial. Seus quadros são daqueles que os olhos gostam de viajar
descobrindo também a intellgência e o lúdico da pintura".
Chico Ferreira realizou exposições nas principais galerias de arte do
País, como Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Galeria Paulo Prado
de São Paulo, Palácio das Artes de Belo Horizonte, Museu de Arte Moderna
de São Paulo, etc.
Yara Tupinainbã recebeu prêmios de grande significação como Medalha
de Ouro do XII Salão de Belas Artes de Curitiba, Palma de ouro do Palácio
das Artes de Belo Horizonte, Prêmio Especial Pascoal Carlos_ Magno, Prêmio
de Desenho no Salão de Pernambuco e tantos outros.
A conceituada crítica paulista Aracy Amaral afirma que "Maria Helena
Andrés, sobretudo em suas grandes telas, com domínio perfeito da técnica,
espatulada, organizada e rítmica, obtém efeitos de grande beleza cromática''.
Laureada também em inúmeras exposições no Brasil, destaca-se a
Menção Honrosa do Salão Nacional de Arte Moderna, muito elogiada pela
crítica brasileira, face suas concepções de forma e técnica as mais avançadas.
Ao abordar desta tribuna essa vernissage que hoje se inaugura em
Brasília, do que existe na melhor pintura mineira, é para deixar registrado,
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nos Anais da Casa, o valor e o trabalho desses artistas de Minas, cujas
criações vêm engrandecendo ainda mais a cultura e arte em nosso Estado.
- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente~ (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (iutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Assomo a tribuna para uma rápida comunicação, relativa a uma notícia
que acabo de receber, confirmando a auspiciosa decisão do Conselho Monetário Nacional, o qual, em sua última reunião, ontem realizada, autorizou a
criação de novas agências do Banco do Brasil, ampliando a rede atua!mente
existente.
Assim é que, focalizando especificamente o Estado de Sergipe, serão
criadas 21 agências, das quais 17 são consideradas como pioneiras- isto é,
as agências a serem instaladas em praças onde inexistem estabelecimentos
bancários, ou haja apenas em funcionamento.
Os Municípios selecionados em Sergipe, para instalação das novas agências programadas pelo Banco do Brasil, ~onstam da relação anexa, cuja incorporação ao texto deste breve pronunciamento solicito, neste momento, e
na qual se contêm dados a respeito da população e número de imóveis rurais
existentes nos referidos Municípios.
Evidentemente, a decisão do Conselho Mo_netário Nacional é da maior
importância, pelas suas repercussões a curto prazo e conseqüências imedia~
tas, no concernente à disseminação dos créditos, empréstimos e financiamen~
tos destinados às lavouras, à criaÇão do gado, e às atividades agropecuãrias e
industriais, em geral, naqueles Municípios, Contribuindo para estimular o desenvolvimento econômico do Estado.
Congratulowme, nesta oportunidade, com o Presidente Oswaldo ColHo,
em cuja gestão, o Banco do Brasil se expande e fortalece, através de sua crescente rede de agências e postos avançados de crédito, em todas as unidades da
Federação· Brasileira e, de maneira especial, com o Presidente João Baptista
Figueiredo pelo seu decisivo apoio no sentido de ampliar, em todo o Brasil,
criação de novas agências bancárias indispensáveis à aceleração do processo
do desenvolvimento global do País.
São os seguintes os Municípios beneficiados:
Arauã- Campo do Brito- Cariba- Gararu -Itaporanga D'Ajuda
- Japaratuba- Moita Bonita - Monte Alegre de Sergipe- NeópolisNossa Senhora Aparecida- Nossa Senhora das Dores- Nossa Senhora de
Lo urdes- Nossa Senhora do Socorro- Pacatuva- Poço Redondo- Ria~
chão .do Dantas- Salgado -São Cristóvam - Simão Dias- Tomar do
Geru ---Umbaúba.
Era esta, Sr. Presidente, a breve comunicação que desejava fazer. (Muito
bem.' Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Gastão Mülter.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.
No dia 30 do corrente mês, assillala-se, por determinação legal, um acontecimento muitO importante par~i" todos nós, ou seja, o "Dia Nacional da
Müller"', previsto pela Lei n• 6.791, de 9 de junho de 1980.
O artigo 19 da referida Lei diz o seguinte: .. Fica instituído o_ Dia Nacional da Mulher, a ser comemorado anualmente na data de 30 de abril do calendário oficial, tendo como objetivo estimular a integração da mulher no processo de desenvolvimento".
Aqui, em Brasflia e naturalmente em todo o Brasil, vais-e comemorar, com
destaque, tão importante data, havendo como é natural a participação do
Congresso Nacional que abrigará, nos dias 30 de abril, 19 e 2 de maio, a I"
Mostra de Arte Feminina", prestigiando assim, este Poder, a mulher,
integrando-a ao processo de desenvolvimento artístico, através do Legislativo.
Varri.os transcrever, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que afirma a Associa_ção da Mulher Profissional e de Negócio do Brasil - Distrito Federa!,
quando assinala e enfatiza o .. Dia Nacional da Mulher.
São as seguintes as palavras:
DIA NACIONAL DA MULHER
A Associação da Mulher Profissional e de Negócios do Brasil
-DF, enfa~iza o_~ia Nadonar ~a Mulher- 30 de abril- para
conscientizar a Mulher Brasileira da sua real necessidade de participação no processo de desenvolvimento económico, social, político,
cultural e moral do País.
Atualmente as mulheres têm conseguido com muita luta se afirmarem
socialmente através de seu desempenho ocupacional.
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Dados recentes, mostram que a presença da Mulher como participante ativa da vida econômica tem contribuído para o aumen~o
da renda familiar em razão do cres~nte número de mulheres casadas que hoje trabalham. Disso gera maior tolerância ante o desemprego. Os casais que trabalham são mais protegidos contra o desemprego do que as famílias em que apenas uma pessoa trabalha, visto
que, se um perde o emprego, o outro continua empregado.
h gratificante constatar qUe a Mulher da América Latina estã
mudando, é claro para melhor, em todas as ati vidades econômicase
sociais.
__ _
Essa força de trabalho estã aumentando acentuadamente e é
ainda mais rãpido o crescimento da participaçã:o das mulhereS mais
jovens.
O processo de emancipaç'ão e par!icipaçãO d3. Mulher no mercado de trabalho deve ter uma garantia de_ novas regras na divisão
de trabalho mais justa, para que à Mulher Inereça a mesma valorização profissional e oportunidade de trabalho segundo su~ c~paci
dade sem prejUíZo dC: suas- outr~s atribuições_ riat~!áHC -- - .
~ provado que a M ulh~r tem sido bem Sti-cedída em todas as
ãreas de atuaçãó nãO-havendo razões para u_m trát_amento diferenciado quanto a aptidão competência para as ma1s variadas fUnções:
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores~ _desta forJTI,a si~gela, pçré_fn com a
marca da sinceridad~,_deixa-se_ regí~trado nos A(lais_ desta Çasa do C_o_~g~~so
Nacional, tão significativa efeméride :Ou seja o •1).la- N_aciQri.~Lda 1\1-lll!"ter"~
cuja apologia, se'ria por demais exagerado querer-se fazer, p_ois; :i mulher é a
origem da vida humana, a mulher é nossa mãe, mulhe~ é a insp"iradora:~~ tOdos os impulsos bons do homem, sendo a_ matriZ da víd~ hu~ana elã é_ o
símbolo, indiscutivelmente, da paz e 9,o amor.
---O PMDB, através da minha palavra, associa-se às homenagens que serão
amanhã prestadas à mulher, no dia consagrado a e~as, por determinação legal, embora, a nosso ver, todos os dias são de homenagem as nossas genitoras
e portanto, a mulher.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) nobre Senadora Laélia de Alcântara.

Concedo a palavra à

A SR• LAtLIA DE ALCÂNTARA (Pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente e Srs. Senadores:
·Por ocasião do lançamento, no ano passado, da Carta Encíclica de Sua
Santidade o Papa João Paulo II, sobre o trabalho humano, "Laborem Exercens", em comemoração ao-nonagésimo aniversãi:io da Rerum Novarum do
Papa Leão XIII, o saudoso Senador Adalberto Sena saudou aquele evento
com palavras repassadas de alegria e esperança.
Quando se aproxima o 1<~ de Maio, data em que todo o mundo comemora o "Dia do Trabalho", nada mais oportuno do que destacar a importância
daquele documento pontifício, e convidar nossos dirigentes para que, naquele
dia, renitam sobre os sãbios ensiriamentos nele contidos.
A leitura refletida da Encíclica de João Paulo se torna, na atual conjuntura nacional, mais oportuna porque coi"nc1de com uma das mais difíceis fases
da vida social do País, marcada pelo altíssimo fndice ae dois milhões e meio
de desempregados, da alarmante taxa de sub-emprego, das demissões em
massa dos trabalhadores urbanos e da marginalização de milhares de bóiasR
frias entregues à própria sorte.
Chamado ao trabalho, "uma das características que distinguem o homem do resto das criaturas", e que constitui, mesmO, -em- certo sentido a sua
própria natureza, no dizer da encíclica papal, somente o homem tem a capacidade de realizã-lo, preenchendo, ao mesmo tempo, com ele, a sua existência e
a de sua família. Daí, a alta dignidade de que se reveste o traba_!hQ, J;: ele, de
fato, o grande meio dado ao homem para dominar a terra.
Contudo, sendo o trabalho a magna questão s0c1a1 de nosso- tempo, e a
uchave essencial" de todos os outros problemas sociais, precisa ele ser encarado, sobretudo do ponto de vista do bem do homem, enquanto fator capaz de
tornar a vida humana mais digna, jã que é como pessoa que o homem é sujeito do trabalho.
Por esta ótica cristã do trabalho é que se há de condenã-lo como mercadoria, sui generis, ou uma força anônima, e o trabalhador como uma simples
peça na engrenagem da grande máquina de produção de bens.
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Neste sentido é que devem ser condenados não só o coletivismo corou~
nista, escravizador do homem e do produto de seu trabalho, como o capitalismo espoliador do valor do trabalfi.O humariO, coin o seu economismo materialista.
O trabalho é uma vocação universal e tem um valor inoral específico.
Sabem~no bem os que se devotam às atividades intelectuais, os trabalhadores
braçais, os cientistas, os responsáveis pelos destinos sociais do homem, os
profissíõriã.ls-liberaiS, aS mulheres que, como disse João Paulo II, Hporvezes,
sem um devido reconhecimento por parte da sociedade e, até mesmo, em alguns cásos, dos própriOS Timilia:res; suportani dia a dia as canseiras e a responsabilidade do arranjo da casa e da educação dos filhos".
No Dia do Trabalho, precisamos reconhecer o princípio da prioridade
do trabalho em confron-:to caril o capital, princípio que diz respeito diretamente ao próprio SUCe5ScYda produção: Precisamos ver, no trabalho, a causa
eficiellte primária da- produção,-e nó capital, como conjunto dos meios de
pro-dução, apenas a Sua causa instrumental.
Só assim, pOdemoS comemorar odignamente o trabalho e o trabalhador,
criad-o à imãgeni e serriethança de Deus, e por Ele destinado a dominar a terr a.
Só assim haverã menos perseguição ·ao trabalhador, mais teto para os
>sem teta, mais propd6dade para os sem propriedade, mais direito-para os que
não têm direito, menos expulsões de posseiros, de peões das terras das multinãdon3is qu·e ãs Uliliiam- indevidamente.
Ei'a o que-: tinha a dizer", Sr. PfesidéOte: (Muito béml)

o sR..

PimsÚ)ÊNTE (1utah y M;g;;lllã;;-;) ::::-Nã~ hã. ~ai;or~dores ins:
critos.
Nada,_ mais PavepçLq_ª- tr;~iarLvog en~rra~a_p~r~sent~ s~s_s~o_, d~igr:arido
para a próxima, a realiz-ar-se hoje às 18 horas e 30 minutos, a seguinte -

ORDEM DO DIA
~J-.

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto L~gislativo n<~ 21, de
1981 (n' 89(91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação EcQnômica e Indu~tJial entr:e_ o _Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, concluído em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 86-A e 87, de 1982, das Comis·
sões:
-de Relações Exteriores.~- e
-de Economia,

-2Yotação, em turnq úniço,_ do :Projeto de r?Ccreto Legislativo n'~ 22, de
1981 (n' 93(81, na Câmara
Deputados), que aprova o texto do Acordo
para a Concessão de Privilégios-e Imunidades à Secretaria do Comitê de Ação
para o Estabelecimento da Rede de Informação_ Tecnológica LatinoAmericana- RITLA, assinado entre o Governo da República Federativa do
Brasil, e o Sistema Latino-Americano - SELA, em Caracas, a 3 de fevereiro
de 1981, tendo
PARECERES Fi\.VORÃVEIS, sob n's 88 e 89, das Comissões:
-de Relações Exteriores; e
-de Constituição e Justiça.

dos

-3--·-·
Discussão, em turno únkõ, da redação final (oferecida pe!a Comissão de
- _Reda:Çã_ó em- seU Pa:r~c~r -~~- 1_~7. -_ae -_T98~\_ ~o P_rojeto ~e Decreto Legislativo
. n' 9; o:le 1980 (n' 44(80, n-a câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre o COmércio de Prod!J.tos Têxteis, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e a Com~nidade Econômicà Européiá, erri
Bruxelas, a 23 de janeiro de 1980.
·--4-

DisCussãõ, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nQ 188, de 1982), do Projeto de Decreto Legislativo
n<~ 4, de 1981 (n'~ 74/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo de Previdência Social, concluído entre o Governo dã República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Santiago, a 10 de
outubro de 1980. · -O SR. PRESIDENTE; Ôutahy Y..Eigalhães),- Está encerrada a sessão.
(LeViin.ta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.)
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ATA DA 50~ SESSÃO, EM 29 DE ABRIL DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

PRES!Dll:NCIA DO SR. JORGE KALUME
ÀS 18 HORAS E 35 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Laélia de Alcântara - Jorge Kalume - Eunice Michiles - Evandro
Carreira- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho --Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- Alberto Silva
- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Mauro Benevides
- Agenor Maria-- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto_ LucenaMilton Cabral - Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nílo Coelho- João
Lúcío - Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela - Gilvan Rocha- Lourival
Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior- Luiz
Viana- Dirceu Cardoso -João Cã.lmon-:-- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro - Itamar Franco - Tancredo Neves - Amaral Furlan - Franco
Montoro - Orestes Quércia - Benedito Ferreira- Henrique Santillo Lázaro Barboza- Gastão Müller- José Fragelli- Mendes _Canale- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- José Richa- Leite Cliaves- Evelâsio
Vieira:- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo Bi'ossard- Pedro Simon
- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 57 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. I"'-Secretário procederã à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES NoS 197 E 198, DE 1982
PARECER No 197, DE 1982
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 334, de 1981
(n<? 517/81 - na origem), do Senhor Presidente da República, pro~
pondo ao Senado Federal seja autorizado o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 541.004.400,00 (quinhentos e quarenta e um
milhões, quatro mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.

Relator: Senador Bernardino Viana
O Senhor _Presidente da República encaminha a exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja o Governo do Estado de Pernambuco autoriZado a elevar cm Cr$ 541.004.400,00
(quinhentos e quarenta e um milhões, quatro mil e quatrocentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna, a ffm de que possa contratar empréstimos no valor global acima junto à Caixa Econõmica Federal, ~ta na
qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao DesenvOlvimento Social- FAS.
2. CaraCterístiCaS das operações:
Operação I
A- Valor: Cr$ 348.198.200,00;
B- Prazos:
l - de carência: 24 meses;
2- de amortização: 144 meses;

C- Encargos:
I - juros de 6% a.a.;
2-- correção monetária: 60% do índiCe de variação lfimestra!
das ORTN;
D - Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - !CM;
E- Destinação dos recursos: constru_ção ·e equipamentos de
62 mercados públicos, em Municípios do interíof do Estado;
Operação 11
A- Valor: Cr$ 96.000.800,00;

B- Prazos:
de carência; 24 meses;

I-

2 - de amortização: 144

mese~

_

C- Encargos:
l--juros de 6% a.a.;
2 - correção monetária: 40% do índice de variação trimestral
das ORTN;
D- Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM;

E- Destinação dos recursos: construção e aquisição de equipamentos de Escolas Rurais eni--02 Municípios âo Estado;
Operação III
A- Valor: Cr$ 96.805.400,00;
B- Prazos:
-1 -de carência: 24 meses;
2- de amortização: 144 meses;

C - Encargos:
I - juros de 6% a.a.;
2 - correção monetária: 60% do índice de variação trimestral
das ORTN;
D- Garantia:_ VincUlação de parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM;
E- Destinação dos recursos: construção de um Centro Artesanal.

3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão financiador, as operaçõfs de crédito sob exame são viáveis econômica c financeiramente. 4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n9 8.464, de 20-11-80 autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM no 289/8!) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que. o
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Res. n9 93, de 1976, do
Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil _- Departamento da Dívida
Pública, favorável ao Pleito.
5. Considerado todo o endividamento da referida entidade (intra + extralimite + operação sob exame), verifica-se que seria ultrapassado o tcto que
lhe foi fixado pelo item I, do art. 29 da Res. n9 62, de 1975.
6. Trata-se, entretanto, de operações extra/imite a que, por força das
disposições contidas no art. 29 da Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os Citados limites (itens I, II e III) fixados no art. 2"' daRes. nº 62, de 1975, ambas do
Senado Federal, haja vista que Os recuisos a serem repassados provêm do
Banco Nacíonal da Habitação.
7. Além da característica das operações - extralimite - e segundo
conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso
sob ~xaiil~ não deverâ acarretar maiores _pressões na execução orçamentáfía
dos-- p-r-óxilnos exercícios.
8. Atendidas as exigências das normas vig_e_n~es e as disposiçõe..'i do Regimento Interno. concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na
forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 35, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado de- Pernarfzbuco a elevar em CrS
541.004.40!J.OO Iquinhentos e 1/_tiarentaeum-milhões. quatro mil e quatroCentOs CruZeirOs) o montan-te de Suiz dtvida consolidada interna.

__ O Senado Federal resolve;
Art. 1"' E o GoVerno do Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2º
da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado
a eleVa-r effi Cr$ 541.004~400,00 (quinhentos e qll3renta e um milhões, quatro
mil e quatrocentos cruzeiros) o montante global de sua dívida consolidada,
para contratar empréstimos no valor global acima,junfo à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinados à construÇãO e equipamento de 62
mercados públicos e 62 escolas rurais em municípios do Estado, bem como
construção de um Centro ArtesanaJ, obedecidas as ç:_çmdições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
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Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na dafa-de sua publicaçãO.
Sala das Comissões, 24 de março de 1982. ~José Richa, Presidente Bernardino Viana, Relator- Alberto Silva - José Fragelli - Luiz Cavalcante - Benedito Ferreira.
PARECER N• 198, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n9 35, de 1982, da Comissão de Economia, que "autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 541.004.400,00 (quinhentos e quarenta e um milhões, quatro mil e quatrocentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada interna''.
Relator: Senador Aderbal J urema
O projeto sob ~xame, de autoria da ComissãO de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seU parecer sobre a _Mensagem n9 334/81 do Senhor Presidente da República, autoriza o Governo do Estado de Pernambuco
a contratar operações de crédito no valor de Cr$ 541.004.400,00 (quinhentos
e quarenta e um milhões, quatro mil e quatrocentos cruzeiros) destinadas à
construção e equipamentos de 62 mercados públicos do Estado, bem como
construção de um Centro Artesanal.
O pedido de autorização foi formulado nos termos~ dQ preceituado no
parãgrafo único do artigo 2• da Resolução n• 93, de 1976, do Senado Federa,
implicando, por conseguinte, a não observância -dos lim1fes fixados pelo artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar verifica-se que todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice ~ tramitação normal da presente proposição, porquanto jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1982 ~- Aloysio Chaves, PresidenteAderbal Jurema, Relator- Leite Chaves- João Calmon- Almir PintoJosé Fragelli- Raimundo Parente- Bernardino Viana-- Dirceu Cardoso,
contra.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos_ pelo Sr. }9-Secretârio.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 69, DE 1982
Senhor Presidente:
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 118, de 1981, de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que dispõe sobre a requisição de servidores públicos
pela Justiça Eleitoral e dá outras providências.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1982.- Nilo Coelho- HumbertoLuce-

na.

REQUERIMENTO N• 70, DE 1982
Senhor Presidente:
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 25, de 1982, de autoria da Comissão Diretora, que reajusta os valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal, e dâ outras providências,
Sala das Sessões, 29 de abril de 1982.- N11o Coelho-:- Humberto Luce·
na.

o SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os requerimentos que vêm de
ser lidos serão objeto de _c_:l~liberação apó_s a Ordem do Dia, rios termOs regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9
21, de 1981 (n• 89/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex-

to do Acordo sobre Cooperação Econômica e Industrial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa, concluído em Lisboa, a 3 de fevereirO-de 1981, tençio
Pareceres favoráveis; sob n9s 86-A e -s7, de. 1982, das Com issões:
-de Relações Exteriores; e
-de Economia.
A discussão da matéria foi ·encerrada na sessão extraordinária dó dia 15
do corrente.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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Está aprovado.
O_ projeto irá à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nC?
22, de 1981 (n' 93/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo para a Concessão de Privilégios e Imunidades à SecreM
taria do Comitê de Aç_ão pa_ra o Estabelecimento da Rede de Informação Tecnológica LatinO-Ainericana ~ RITLA, assinado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Sistema LatinoAmericano- SELA, em Caracru>, a 3 de fevereiro de 1981, tendo
Pareceres favoráveis, sob n9~ 88 e 89, de 1982, das Comissões:
-de Relações Exteriores; e
-de ConstituiÇão e Justiça.
A- diScussão da matéria foi encerrada na sessão extraordinãria do dia 15
do corrente.
Em votação o projeto.
Os- Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O projeto irã à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 3:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 187, de 1982), do Projeto
de Decreto Legislativo n9 9, de 1980 (n9 44/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre o Comércio de Produtos Têxteis, celebrado entre o Governo da República Federativa
do BrasÍI e a Comunidade Econômica Européia, em Bruxelas, a 23
de janeiro de 1980.
·
Em discussão a re_dação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira disCUti-la, décliro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final ê considerada definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto va_i à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo J1f' 9, de /980 (Jtf'
44/80, na Câmara dos Deputados.)

Faço saber que o CongrCsso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
, Presidente do Senado Federal,
inciso I, na Constituição, e eu,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1982
Aprova o texto do Aco-rdo sobre o Comércio de Produtos Têxteis, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a
Comunidade Econômica Européia, em Bruxelas, a 23 de janeiro de
1980.

O Congresso Nacional decreta:
_ Art. ~-9 É aprovado o texto_ do Acordo sobre o Comércio de Produtos
Têxteis, celebçado 6ntre o GoVern-o da República Federativa do Brasíl e a Cori:mnidade Econômica Européia, em Bruxelas, a 23 de janeiro de 1980.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na datã. de sua publicação_.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 4:
Discussão, em turno únicÓ, da redação final (ofere<:ida pela
· Comissão de Red3çaO- em seu-Parecer -n9 188, de 1982), do Projeto
de Decreto Legislativo n' 4, de" 1981 (n' 74/80, na Câmara dos De·
putados), que aprova o texto dÕ Acordo de Prevídência Social, con-cluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Santiago, a 10 de outubro de 1980.
discussão a redação final. (Pausa.)
Nâõ havendo quem queira discuti-la, -declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente
aprovada, nos termos do -art. 359 do Regimento- Interno.
O projeto vaf à promulgação.

En:

.t a seguinte a redação final aprovada
Redação Final do Projeto Legislativo n' 4, de 1981 (n'74j80, na
_Çâmãra dos Depu,tados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
· ,Presidente do Senado Federa!,
inciso I, da Constituiçã(), e eu,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1982
Aprova o texto do Acordo de Previdência Social, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Repúblcia do Chile, em Santiago, a lO de outubro de 1980.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 ~ 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 29 Este Decreto legislativo entra em vigor na d.ata de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia, passa-se à apreciação do requerimento de urgência, lido no
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n9 118, de 1981.
Em votação o r~_querimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, que constou da Ordem do Dia da sessão extraordinãria de 5 de dezembro último,
quando teve a discussão enCerrada e a votação adiada em virtude do recebimento de emenda.
Votação, em turno único, do __ Projeto de lei da Câmara n'i' 118,
de 1981 (n' 5.330/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral e dã outras providências, tendo
Pareceres, sob n•s 1.395 e 1.396, de 1981, das Comissões:
-De Constituição e Justiça, pela constitucíOiialidade, juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; e
- De Serviço Público Civil, favorãyeJ;
Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Serviço- Público Civil sobre a emenda de Plenário.
Solicito ao nobre Sr. Senador Aderbal Jurema o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça sobre a emenda.
O SR. ADERBAL JUREMA (Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Há uma emenda ao Projetó de Lei da Câmara n'r 118, de 1981.
Inclua-se, onde couber:
"Artigo - Os funcionários federais, estaduais e municipais,
pertencentes a outros órgãos da Administração Pública e que presentemente estiverem prestando serviços aos Tribunais Regionais
Eleitorais, poderão concorrer à transposição ou à transformação
dos respectivos cargos dos Quadros permanentes dos Tribunais."
A justificação seria feita oralmente pelos autores da emenda, Senadores
Humberto Lucena e Mauro Benevid,es.
A Comissão de ConstituiÇão e Justiça nada tem a opor, por considerã-!a
constitucional e jurídica.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Solicito ao nobre Senador Bernardino Viana o parecer da Comissão de Serviço Público Civil sobre a emenda.
O SR. BERNARDINO VIANA (Para emitir parecer) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Originário da Câmara, o presente projeto de lei que nesta Casa ioinou o
nO? 118, .. Dispõe sobre a requiSição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral e dá outras providências".
Aprovado nas Com.i.s~~ de Constituição e Jusliça e de Serviço Público
Civil, recebeu em Plenário a seguinte emenda de autoria dos nobres Senhores
Senadores Humberto Lucena e Mauro Benevides.
"Artigo- Os funcionários _federais estaduais e municipais,
pertencentes a outros órgãos de Administração Pública e que presentemente estiverem prestando serviços aos Tribunais Eleitorais,
poderão concorrer à transposição ou à transformaçãO dos respectivos cargos dos Quadros Permanentes dos Tribunais."
Na sua justificação oral aqui em Plenário, o ilustre Senador Humberto
Lucena, defendeu a emenda com o argumento de que uvárias leis esparsas
que têm tratado da criação de cargos e de reclassificação de servidores dos
Tribunal·- Regionais Eleitorais, à medida em que vão sendo sancionadas pelo
Senhor Presidente da República, em relação a esse ou àquele Estado, jã no
momento dois ou três, têm incluído dispositivo semelhante a esta".
Porto.11to o objeto da emenda não inova, mas reproduz medidas semelhantes o foram adotadas no passado. E ademais, transposição ou a transformação, tal como está prevista na Emenda, é facultativa.
Em face do exposto, meu parecer ê pelo acolhimento da Emenda n9 l, de
Pienário.
É o ,- recer. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os pareceres são favorãveis à
emenda de Plenário.
Completada a instrução da matéria, passa-se à votação do projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)

-

Aprovado.
É o seguinte o projeto pprovad_o

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 118, de 198I
(n' 5.330/81, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Dispõe sôbre a requisitão de sefvidores públicos pela Justita
Eleitoral e dá outra~providências.
o- Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O afastamento de- servidores Públicos da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Terfitórios, dos Municípios e das autarquias, para
prestar serviços à Justiça Eleitoral, dar-sc-á na forma estabelecida por esta lei.
Art. 29 As requisiç_(?es para os Cart§r_íos Eleitorais d_everão recair em
servidor lotado na área de juriSdição do respectivo Juízo Eleitoral, salvo em
casos especiais, a critério do Tribunal SuperiOr EleitoraL
§ 1º As requisições serão feitas pelo prazo de um ano, prorrogãvel, e
não excede~ão _a u_m servidor por 10.000 (dez mil) oufração superior a 5.000
{cinco m_il) eleitores inscritos na_ Zona Elei_tol-al.
§ 29 Independentemente dà pioporção prevista no parágrafo anterior,
admitir-se-á a requisição de um servidor.
Art. J9 No caso de acúmulo ocasional de serviço na Zona Eleitoral e
observado o disposto no art. 29 e seus parágrafOs desta lei, poderão ser requisitados outros servidores pelo prazo máximo e improrrogável de 6 (seis) meses.
§ J9 Os limites estabelecidos nos parãgrafos do artigo anterior só poderãO-ser exCediaos em c.a:to_s excepcionais, a juízo do Tribunal Superior Eleitoral.
§ 29 Esgotado o prazo de 6 (seis) meses, o servídor será desligado automaticamente da Justiça Eleitoral, retornando à sua repartição de origem.
§ J9 Na hipótese prevista neSte artigo, somente após decorrido um ano
poderá haver nova requisição do mesmo servidor.
Art. 49 Exceto no caso de nomeação para cargo em comissão, as requisições para aS Secretarias dos Tribunais Eleitorais serão feitas por prazo cerR
to, não excedente de um ano.
ParágrafO único. Esgotado o prazo fixado neste artigo, proceder-se-ã
na forma dos §§ 29 e 39 do artigo anterior.
Art. ·s9·- Os ·servidores atualmente requisitados para as Secretarias dos
Tribunais Eleitorais poderão ter suas requisiçOes renovadas anualmente.
Art. 69 Os servidores atualmente requisitados para os Cartórios Eleitorais, em número excedente ao fixado noS limiteS estabelecidos no ari. 29 desta
lei, deverão ser desligados pelos respectivos Tribunais, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data da publicação desta lei, retornando às suas repartições
de origem.
Art. 79 Ressalvada a hipótese do artigo anterior, os prazos de requisição dos servidores atualmente à disposição da Justiça Eleitoral consideramse iniciados na data da entrada em vigor deste leí.
Art. 89 Salvo na hipótese de nomeação para cargo em comissão, não
serãO requiSitados ocupantes de cargos isolados, de cargos ou empregos técnicos ou científicos, e de quaisquer cargos ou empregos do magistério federal,
estadual ou municipal.
Art. 99 O servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
A rt. 11. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis
n's 6.678, de 14 de agosto de 1979, e 6.862, de 26 de novembro de 1980.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovados o projeto e a emenda, a matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume)- Sobre a mesa, redação fina! de
matéria em regime de urgência, que serâ lida pelo Sr. 19-Secretãrio.
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E lida a seguinte

PARECER N• 199, DE 1982
Da Comissão de Redação
Redaçào final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara no 118, de 1981 (no 5.330(81, na Casa de origem).
Relator: Senador Bernardino Viana
A Comíssão apreseritã ã. -redação final da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara no 118, de 1981 (n' 5.330(81, na Casa de origem), que dispõe sobre a requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral e dá outras providências.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1982. ~ Laélia de Alcântara, Presidente - Bernardino Viana, Relator - Aderbal Jurema.
ANEXO AO PARECER No 199, DE 1982
Redação final da emenda do Senado ao Projeto de L_ei da Câmara n9 118, de 1981 (nf' 5.330/81. na Casa de origem). que dispõe sobre
a requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral e dá outras
providências.

Emenda

n~'

I

(Corresponde à emenda n' I de Plenãrio)
Inclua-se. onde couber:

e

"Art.
Os funcionários federais, estaduais
mun1cípais,
pertencentes a outros órgãos da Administração Pública e que presentemente estiverem prestando serviços aos Tribunais Regionais
Eleitorais, poderão concorrer_ à transposição ou à transfoi'rriação
dos respectivos cargos dos Quadros Permanentes dos Tribunais."
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume)- Achando,s~ ,::mregime de ur·
gência a proposição cuja redação final acaba de ser lida, deve esta ·ser submew
tida imediatamente à apreciação do Plenário.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
O projeto voltará à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Vai-se passar agora, à apre·
dação do requerimento de urgência, lido no Expediente. para o Projeto de
Lei do Senado no 25, de 1982.
Em votação o_ requerimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. ( Pauw
sa.)

Está aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matêria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n'~' 25,
de 1982, de autoria da Comissão Diretora, que reajusta os valores
de vencimentos e proventos dos servidores ati vos e inativos do Senado Federal, e dá outras providências (dependendo de pareceres daS
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças).
Sobre a mesa os pareceres, que serão lidos pelo Senhor_ PrimeiroSecretário.
São lidos os seguintes

PARECERES N•S 200 e 201, DE 1982
sobre o Projeto de Lei do Senado n'~' 25, de 1982, que nreajusta
os valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos
do Senado Federal e dá outras providências".
PARECER N• 200, DE

1982~

Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Bernardino Viana
De autoria da douta Comissão Diretora da Casa, o Projeto sob exame
reajusta os valores dos servidores ativos e inativos do Seriiido Federal.
2. Na justificação, aduzwse que o projeto, em obediência a dispositívos
constitucionais, aplica no âmbito do Senado Federal os reajustes efetuados
nos vencimentos dos funcionários do Poder Executivo.
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3-~ De fato, o art. 98 da Constituição prevê a paridade de vencimentos
dos servidores dos Três Poderes, tendo como paradigma os vencimentos dos
cargos e funções análogos do funcionalismo do PodCr Executivo, dispondo o
art. 42, item IX, sobre a competência privativa do Senado Federal para "propor projetas de lei que criem ou extinguam cirgos de seus serviços e fixem os
respectivos vencimentos".
Editado pelo Executivo o Decretowlei nq 1.902, de 22 de dezembro de
1981, que "reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos serviw
dores civis do Poder Executivo, bem como os das pensões e dá outras providências", o presente Projeto efetua o mesmo reajuste, em bases semelhantes,
para os servidores desta Casa.
Não há ressalvas a fazer quanto aos aspectos de técnica legislativa e regiw
mentalidade.
No méritO-(art. roo, iterri 1,- n9- 6,- dORe"girllento Interno), a proposição é
oportuna e conveniente, p.ois leva em co·n-ta a realidade inflaciOn-ária em que
viVemos, não Sendo possíveis,- devido às barreiras constitucionais, reajustes
em níveis mais elevados que os já adotados pelo paradigma.
4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto, por constituw
cional. jurídico, regimental, de boa técnica legislativa e, no mérito, oportuno
e conveniente.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1982. -Aloysio Chaves, PresidenteBernardino Vianã, Relator- Aderbal Jurema-- Leite Chaves- João Calmon
--:- Aln?ir_Pinto - José Fragel!i _- Raimundo Parente.

PARECER No 201, DE 1982
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Almir Pinto
Na forma regimental vem a exame da Comissão de Finanças o projeto
que reajusta os vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do
Senado Federal e dá outras providências.
A-proposição é de iniciativa da ComissãO Diretora que assim a justifica:
.. Consoante a política de paridade retributiva estabelecida pelo
art. 98 da Constituição Federal; para as áreas administrativas dos
Três Poderes, a Comissão- Diretora do Senado Federal, à vista da
edição do Decreto-lei n' 1.902, de 22 de dezembro de 1981 - que
reajustou os valores de vencimentos dos servidores do Poder Execuw
tivo- elaborou o presente projeto de lei que, com idêntica finalidade, atualiza, nas mesmas bases, e com igual vigência, os vencimentos
e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal, mediante iniciativa fundada na outorga expressa no art. 42, IX, da Carw
ta Magna.
Trata-s~. como se vê, de providência decorrente de imperativo de ordem
constitucional, justificada Plenamente, na sua origem, como fator de correção
salarial no índice aproximado de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, no curso do exercício finanCeiro••.
Objetiva o projeto reajuStar vericilnentos e prov.entos de servidores do
Senado Federal, da mesma forma como concedido aos furlcionârios do Poder
Executivo.
Tratawse de atualização dos valores de remuneração em face da acentuaw
da desvalorização do poder aquisitivo da moeda brasileira.
São duas parcelas de 40% (quarenta por cento) vigorando a primeira a
partirde I• de janeiro de 1982 e a segunda a partir de I• de maio de 1982.
Prevê o artigo 29 a elevação do salário família para Cr$ 600.00 (seiscentos cruzeiros).
A lei retroagfrâ seus efeitos a (9 de janeiro de 1982, sendo que as despesas
decorrentes de sua aplicação correrão à conta do Orçamento da União para o
exercício de 1982.
Em face das razões expostas, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n' 25, de 1982.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1982.- Franco Montoro, Presidente
- Almir Pinto, Relator- Tancredo Neves -Alfonso C amargo -Amaral
Peixoto- Gabriel Hermes- Mauro Benevides- Martins Filho- Lomanto
Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O parecer da Comissão de
ConStituiçãO e JUst~S:~ Coriclui pela Constitucíonarlda~~ ejuridiCidade do prow
jeto.
O parecer da Corrii.S-sãO de Finanças coriclui pela sua aprov_ação.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em
turno único.
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Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
O Sr. Dirceu Cardoso- Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Coneedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso,· para encaminhar a votação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inscrito para falar há vários dias, para uma resposta a informações do
2'1-Vice-Presidente da Casa, a respeito de dados referentes a funcionários admitidos no Serviço Mêdico, não tenho tido oportunidade, e nem vou ter agora, de dar a resposta adequada e conveniente.
Estou com todos os dados coletados, coligidos, arrumados, prontos, estudados e darei a resposta, quando, numa hora em que a minha inscrição
para falar, com um número razoável de Senadores presentes, eu possa
oferecê-la à consciência do Senado e da Nação.
Quero apenas dizer que, tendo estudado, como tenho, porfiadamente, a
situação da Casa, devo dar uma resposta categorizada às increpações que me
foram feitãs, a respeito dOs fu-ricionários da Casa e do Serviço Médico. O projeto so_bre os funcionários, e os dados que tenho recolhido nos diversos órgãos da Casa, atravês dos dias, vão me fornecer o etnbasamento para um pronunciamento circunstanciado a respeito. Quero convocar o Senado para, na
primeira oportunidade da qual sereró juiz, não é a pressão de fora, nem daqui, eu é que vou ser o juiz da hora em que vou dar essa resposta.
Gos_taria que estivesse presente o Presidente da Casa, mas, como é difícil
que estejam presentes o Presidente e o Vice-Presidente, eu apenas quero avisar, prevenir que não me esqueci, estou bem lembrado, estou com ela candente na minha cabeça, estou com as provas arrumadas. suscitadas, perquiridas,
pesquisadas, estudadas, anotadas e vou dar essa resposta.
Sr. Presidente, como passam-se os dias, e aqui, às vezes, quando chega a
minha inscrição, sou o último orador, havendo apenas um ou dois aqui no
plenário, não que eu queira assistência~ mas eu quero que ouçam algumas
verdades duras, duríssimas, que vão ser ditas. Então, quero a oportunidade
em que se acham presentes o Presidente e o Vice-Presidente, porque não está
esquecida, nem deslembrada essa minha advertência, voü dar a resposta. Estou com Os dados em mãos, a respeito do Serviço Mêdico, _quando atribuída a
mim uma declaração que nós vamos, então, refutar. Mas quero, Sr. Presidente, fazer mais uma declaração ao Senado; não tenho compromisso com o Senado, tenho compromisso é com o povo que me mandou para aqui.
Pode ficar zangado quem quiser, posso atê ser vistO cõriio uin cidadão incômodo, mas quero cumprir meu dever e vou cumpri-lo até o fim do meu
mandato, até o dia 5 de dezembro, vou cumpri-lo religiosamente aqui nesta
Casa, haja o que houver; lamentavelmente, vou ter que dialogar com um
membro do meu Partido, que me fez acusações, com as quais não estou de
acordo, nem as mereço, porque não fiz nenhuma a ele. Depois, ciente daquilo, ê que voltei a responder.
Então, Sr. Presidente, não quero discutir nada, quero apenas aproveitar
o ensejo em que se discute o reajuste de proventos dos servidor~s a~ivos e inativos do Senado e dã outras providências, assunto que abord_aremos aqui nesta Casa, para, com dados irrefutâveis, não são meus, porque os busquei nOS
diversos Departamentos do Senado, dar então a resposta cabal, áspera, mas
verdadeira, sobre determinadas situações na Casa.
Sr. Presidente, já que a Mesa forneceu-me a oportunicj.ade de buscaresses dados através dos serviços do PRODASEN, que é um Departamento da
Casa, tenho-me servido tanto quanto possível desses serviços para buscar alguns dados que complementem a minha indagação. Estou com eles em mãos,
não vou dar hoje, amanhã é sexta-feira,- é possível que eu não dê, mas fica
aprazado o Senado para comigo e eu para com o Senado, para que eu dê essa
resposta; de cuja oportunidade eu sou o juiz que guarem a injúria da véspera e
quero respondê--la na hora em que eu achar preciso.
Assim, Sr. Presidente, sirvo-me desta oportunidade e quero comunicar
ao Sr. Vice-Presidente que talvez não seja amanhã, mas da semana que vem
em diante nós daremos as explicações que eu deveria dar a respeito de um assunto sobre o qual não prestei declarações à imprensa, não dei informações à
imprensa, não dei audiência,- não dei entrevista à imprensa, vez que atribuíram declarações a mim - declarações que não fiz.
Mas os dados estão aqui e nós os relataremos no rnom~nto oportuno e na oportunidade serei o juiz. Na próxima semana, se Deus quiser, nós tere·

1279

mos um momento azado para dar uma satisfação, que a minha dignidade está
a me exigir, ao Senado ao qual pertenço. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sen~ados. (Pausa)
Está aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
~O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, a redação final
que será lida pelo Sr. 1~'-Secretârio.
E lida a seguinte

PARECER No 202, DE 1982
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 25, de 1982.
Relator: Senador João Calmon
A CoiriiSsão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 25,
de -1982, que reajusta os valores de vencimentos e proventos dos servidores
ativos e irüi.tivos do Senado Federal, e dá outras providências.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1982. .:.... i.a~lia de Alcântara, Presidente -João Calmon, Relator - Bernardino Viana.
ANEXO AO PARECER No 202, DE 1982
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 25, de /982, que
reajusta os valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e
!nativos do Senac{o Federal, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. {I' Os valOres de vencimentos e proventos dos servidores ativos e
inativos do Senado Federal, decorrentes da aplicação da Lei n~' 6.908, de 21
de maio de 1981, ficam reajustados em:
I - 40% (quarenta por cento) a partir de J'i' de janeiro de 1982; e
I I - 40% (quarenta por cento) a partir de l~' de maio de 1982.
§ I~' O percentual fixado pelo item II incidirá sObre os valores resultantes do reajuste de que trata o item I.
§ 21' Em decorrência do disposto neste artigo, os vencimentos do pessoal em atividade constante d.os Anexos da L~i n~' 6.908, de 21 de maio de
1981, vigorarão com·os valores fixados nos Anexos desta Lei, sobre os quais
incidirão os percentuais de representação mensal neles estabelecidos.
§ 39 Serão descontadas, dos reajustamentos ora estabelecidos, quais~
quer antecipações retributivas que tenham sido efetuadas com base nas majorações autorizadas pelo Decreto-lei n"' 1.902, de 22 de dezembro de 1981.
Art. 2~' É elevado para Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros) mensais, por
dependente, o valor do salário-família.
Art. 31' Nos cálculos decorrentes da execução desta Lei, serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 4~'- A despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à conta do
Orçamento da União pàra o exercício de 1982.
Art. 5~' Esta Lei vigora a p3rtír de 1I' de janeiro de 1982.
Art. 6~' Revogam-se as disposições em contrário.
ANEXO

I

QUADRO I'ER.'iANENTE

GRUPO: DircCão e As~_eS$O~_am~nto SupE:riores
CÓDIGO: DAS

VENCI!1ENT:O OU SALÂRIO ~lENSAL - Cr$
NlVEIS

A

partir
01/01/82

da

A

partir
01/05/82

DAS-1

104.547,00

146.365~00

Dl\.S-2

123.557,00

172.979~0_0

de

REI'RESENTAÇ1i.O
~lENSAL

"'

35%

DAS-3

137.816,00

192.942,00

45>

DAS-4

1G1.578,00

226.209,00

50%

DAS-5

171.082 ,o o

239.514,00

55 'i.

DAS-6

190.094,00

266.131,00

'"
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II

-·-·CARGOS OU EHPREGOS DE

CA.q,GQS O_U _EMPREç;Os- OE N!VCL SUPERIOR

RI:IT.Rfl<:L\

VD'OMl:NIO CU SAIIúUO --Cr$

'o~~/e,~

REFERENCL\

oVos~2ue

N!VEL

M!!:OI

\lrnCll-u.:NfO 00 Siii/I.!UO - Cr1

~Ctj

-

A~v~;~d.!

NS-1

40.287. 00·

56-:4oi,oo

NM-1

13.~00

1!1.4 78, Oo

NS-l

43.335,00

60.649,00

NM-2

14.623,00

20.472,00
21.504,00

NS-3

45.498,00

63.697,00

NM-3

15.360,00

NS-4

47.766,00

66.872,00

NM-4

16. 111 ,ao

22.595,00

NS-5

50.164,00

70.229,00

NM-5

16.917 ,ao

23.683,00

NS-6

52.656,00

73.718,00

ml-6

17.768,00

24.875_,00

NS-7

55.295,00

77.413,00

NM-7

18.485,00

25.819,00

NS-8

58.055_,00

81.277 ,o o

NM-8

19.308,00

NS-9

60.295_,00

84.413,00

NM-9

20.176,00

21.031 ,ao
28.246,00-

NS-10

63.306,00

88.628,00

NM-10

20.977,00

29.367,00

HS-11

65.731.00

30.924,00

69.035,00

NM-1 1
NM-12

21.803,00

NS-12

9-2.023. o o
96.6_49,00

22.646,00

31. 76-t_.oo

!\S-13

71.660,00

iOO. 32-4,00

NM-1 3

23.54 5,_00

32.983,00

NS-14

75.244,00

105.341,00

NM-14

24.4 76, o o

34.298,00

NS-15

7S.570,00

109.998,00

Nr.t-15

2s. 433 ,o o

35.606,00

NS-16

82.034,00

114.847 ,era

NM-16

26.418 ,ao

36.98;1,00

NS-17

8_5.MO,OO

119.896 ,o o

NM-17

27.307,00

NS-18

89.916,00

125,882,00

NM-18

28.368,00

39~715r00

NS-19

94.413,00

132.178,00

NM-19

29.467,00

41.2-53 ,o o
43.070,00

38.229,00

NS-20

99.143,00

136.800,00

NM-20

30.709,00

l\S-21

104.091,00

145. 727,QO

NM-21

32.313,00

45.238_,00

~S-22

109.306,00

153.028,00

NH-22

33~913,00

35.632,00

4 7. 506.00
49.884,00

l\S-23

114.758,00

160.661,00

NM-23

NS-24

120.493,00

168.690,00

NM-24

37.431.00

52.403,00

NS-25

126.525,00

177.135,00

NM-25

39.397, ao

SS~829,oo

NM-26

41. 26!1 ,o o

57.776,00

NM-27

43.335,00

60.809,"0'0

.NM-28

45.408,00

63.907,00

NM-29

47.760,00

66.872,00

NM-30

so .164, o o

70.-22"9,00

NM-31
NM-32
NM-33
NM-34

52.656,00
55.674,00
61 .SO<J,OO

73.718,oo
79.30,00

67.383.00

94.336,00

NM-35

73.451 ,o o

102 .BJ.l, 00

86~520,00

I

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Achando-se em regime de urgência a proPoSição cuja redação final acaba de ser lida, deverá ser submetida
imediatamente à apreciação do Plenário.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, redações finais
de matérias aprovadas da Ordem do Dic:t da presente sessão, que, nos termos
do parágrafo único, do art. 355, do Regimento Interno se não houver objeção
do Plenário, serão lidas pelo Sr. _l li-Secretário. (Pausa.)
São lidas as seguintes

PARECER N• 203, DE 1982
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 21, de 1981
(n• 89/81, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
na Câmara dos Deputados). que aprova o texto de..

n9 21, de 1981 (n989/81,

Acordo sobre Cooperação Econômica e InduStrial, entre o Governo da República Federativa do Brãs-il e o Governo da República Portuguesa. concluído em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981.
Sala das Comissões, 29-4-82.- Laélia de Alcântara, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Aderbal Jurema.
ANEXO AO PARECER N• 203, DE 1982
Redação finiil do Projeto de Decreto Legislativo
(n' 89j81. na Câmara dos Deputados).

nP

21, de 1981

Faç-o 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 sobre Cooperação EconómiCa 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.

O Congresso Nacional decreta:
Art. )9 É aprovado o texto do Acordo sobr~ Cooperação Económica 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. -zq Esse Decreto Legislativo enti'a.~m vig«?r na data de sua publicação.
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Da Comissão de Redação

Rcdação final do Projeto de Decreto Legislativo q9 22, de 1981
(n9 93/81, na Câmara dos Deputados).

1281

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. Pausa.)
Aprovada.
O pr-ojeto vai à promulgação.

Relator: Aderbal Jurema

A Comíssão aPresenta a---rC:dação final do Projeto de Decreto_ Legislativo
N• 22, de 19Sl (n' 93(81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo para Concessão de Privilégios e Imunidades à Secretaria ~o Comitê
de Ação para o EStabelecimento da Rede de Informação TecnológlCã. LatinoAmericana- RITLA, assinado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Sistema Latino-Americano ~SELA, em Cafacas, a 3 de fevereirode 1981.
Sala das Comissôes. 29 de abril de -1982. - Laéílii de Alcântara, Presidente - Aderbal Juremo, Relator ·- Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 204, DE 1982
Redação final do Projeto de Decretp Legislativo n' 22, de 1981
{n' 93/81, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, rios termos do art. 44,
, Presidente do Senado Federal, proinciso I, da Constituição, e eu,
mulgq o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1982

Aprova o texto do A cardo para ConcessãO de Prh•i!égjos·e Imunidades à Secretaria do Comitê de A ção 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.

O .Congresso_ Nacional decreta:
Art. J9 t aprovado_ o texto do Ac?rdo_par~ a Co~ce~~ão d~ Priv_ílégios
e Imunidades à Secretaria do Corititê __de -ação. pará OEstabelecimento da
Rede de Informação Tecnológica LatinO.:-Americana_- RlTLA, assinado entre o Governo da Re_pública Federati_~a do f;lrasll_ e o Sisterna_ Latino~ Americano - SELA, em Caracas, a 3 de fevereiro de 1981.
Art. 29 Esse DeCreto Legislativo entra em vigorna data de sua publicação.
O SR, PRESIDENTE (Jorge Kalume)- As redações finais lidas vãó à
publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo

Sr--f9~Secretã"rio.

São lidos e aprovados os seguintes

REQUERIMENTO N• 71, DE lj82
Se-nhor Presidente:
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno~ requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n9 21, de 1981.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1982. -

Jutahy Magalhães.

REQUERIMENTO N• 72, DE 1982
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 356 do Regíinento Inteino, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da redaçào final do projeto de
Decreto Legislativo n' 22, de 1981.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1982. - Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Face à deliberação do Plenário
passa-se à imediata apreciação das redações finais.
Em discussão a Redaçào Final do Projeto de DecretO LegislaÍivo n9
21/81. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecei sentadoS. (Pausa.)

Aprovado.
O projetO vaf à promulgação.
O SR. Presidente (Jorge Kalume) - Em discussão a Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo n9 22/81.( Pausa.)
-

O Sr. Giivan Rocha -

~ção pe~soal.

Sr. Presidente, peço a palavra para uma expli-

O SR .. PRESIDENTK(Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador G1Ivan Rocha, para uma explicação pessoal.
O SR. G~LVAN ROCHA PRONUNÇJA DISCURSO QUE
ENTREGUE A REV/S/[0 DO ORADOR, SF;RÃ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalurno) ~ Os Srs. Senadores Orestes
Quêrcia e_Franco_ Montoro enviaram à _Mesa_projetos cuja tramitaçã-o, de
acordo com _o disposto n.o art. ~59,. III, a, 3, do_Regimento Interno, deve ter
início na Hora do Expediente. As proposições serão enunciadas na próxima
ses-&ão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
-No Dia do Trabalho e numa justa homenagem a todos os trabalhadores
do BrasH, gostaria de propor à Presidência do Senado que sejam votados, em
regíme de urgência," o-s projetOS de-lei sobre a eSülbiJTdade riO emprego que
tramitam-naS COrriiS.S:õe"s e·expressaril- ã- maiOr· iêiVin.áicação da classe trabalhadora.
Esta seria uma forma concreta do Congresso Naeion~I homenagear o
trabalhador brasileiro, não só através de festas e _congratulações, mas agindo
dentro de suas atribuições. Entre os muitos projetes cito o de n9 55, de 1980,
de minha autoria e que estabelece a garan_tia no emprego.
De acordo com e;ste projeto ~- tr~balha~or_ não _I?~derá sofrer despedid~
arbiiráría:-o projeto prevê que o empreSadC}i-Só-POderá despedir por motivo
disciplinar, técnico, económicO ou financeiro, devidamente comprovado perante a Justiça trabalhista.
--Este projetO fOrã"Preseniado com- base em -recentes sugeStões dOs professores de Direíto do Trabalho, Amaury MascarO Nascimento, da Universida~
de de São Paulo, e Renato Rua de Almeida, da Universidade Católica de São
Paulo, e corresponde à proposta do ilustre jurista e professor Délio Mara~
nhão oferecida à Comfssão Ministetíal incumbid3:de elaborar o anteprojeto
de reforma: da -CLT, confÓ~me consta do Relatório daquela Comissão, publicado no Diário Oficial da União de 2-5-79, em Suplemento.
_ -A proposta limita o poder de despedida do empregador, condicionandoo a determinados motivos, ocasionados pelo empregado ou decorrentes da
atividade empresarial.
Essa orientação segue os ditames do direito comparado moderno e as diretrizes programáticas da Organização Internacional do -Trabalho, buscando
pautar a legislação brasileira de acordo com os princípios de Justiça e da finalidade social da empresa.
Aos que se mostram relutantes em ado_tar a medida ora preconizada, é
_Qj)offuno-rembrar a ojJiníão de técnicos renomados, como o Dr. James C.
Ab_egglen, formado pela Universidade de_ Chicago, professor do Massach~s
setts Institute of Tecnology e atual vice~Presidente da Boston Consultmg
Group, Inc. Em trabalho publicado na revista "Scientific American", ~arço,
1970 analisando as causas e perspectivas do sur}!reende_ntt;? desC?nvolvrmento
econÓmico japonês, prevê à ilustre professOr que aquele país terá condições
de manter, pelo menos até o final do século, um rítmo de crescimento do P~B
da ordem de 15% áo aito, tornando~se,já por volta de 1988, a nação de mator
renda per capita de todo o mundo, superando mesmo os Estados Unidos. ~
como uma das causas fundamentais desse sucesso espetacular, coloca o regime- de "emprego a dotado no Japão: "0 operárío, o técnico, o empregado de
- -- escrít0t10 e, o· administrador japoneses _s_ãQ contratados por toda a vida, ou
pelo menos por todo o prazo de existência da emp~esa empregadora".
A garantia do emprego é hoje a mais ~entida reivindicação dos trabalhado-res brasHeíios. (Miiiio bem!}
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Nada mais havendo que tra·
ta r, vou encerrar a presente sessão, desis:nando para a ordinária de amanhã, a
seguinte
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ORDEM DO DIA
Votação, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a con_c_essão _de
aposentadoria especial para o comerciârio; na-rorrn:a qUe espec1fiCâ,Terido
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, dao Comissões:
- de Constituirão e JUstiça, pela constitucionalidade e juridiçiçiade_;
- de Legislação Social, favorável;
- de Saúde, favo(âvel; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos--Senadores Bernardino
Viana e Josê Fragelii.
2
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 329, de
1980, de autoria do senador Cunha Lima, que modifiCa dispõ-sitiV_õ_ dã- Corisolidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar qtie o pagamento
por horas extras habituais--tainbém integre -a remuner-ãçao; --tendo
PARECERES, sob nl'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, favorável.

3
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 16~. d_e
1981, de autoria do_ Senador_Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea BrF.tsiteira, 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 Comis_são de
Constituição e Justiça.
4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senad_o n_9 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, jtiridicidade e, no
mérito, favo'rável.

5
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Seriado n~' 255-, de
198_0, dt autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositiVos à
Lei n' 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
-de Constituição -e Justiça, pela constítucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
-de FinançaS, favorável.

6
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei-dO Sencidõ rl<i-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,_~~s Comissões:
- de COliiiiluiçãO- e JustiçO;
- de Legls/açao Social;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

7
Discussão, em prim"eifo-·turno, do PrOjetO de-Lei do Stfiid.Q-ri9-3õ9;-de
1979, do Senador Gabriel Hermes; que dispõe sobre o-exercíCio da auditoria
contábil e dá outras providênciãs;Tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
-de" ConStituição e Justiça, pela constitudonálidadc e juridicídade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Serviço Público Civil, contrâr'fo; e
- de Economia, favorável, com as Emendas de n9s I e 2-CE, que apre~
tenta.
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(Dependendo da votação do Requerimento nv 35/82, do ~enador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horai e 5 minutos.)

DTSCURSQ PRONUNCIADD PELO~R, LUJZ FERNANDO FREIRI; NA SESSÃO DE28-~.J!2 E_QUE, ENTREGUE À REVlSÀODO_ORAD-OR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. LUIZ FERNANDO FRElRE (Pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente; Srs. Senadores:
Na semana que passou, ocupei a tribuna desta Casa para, como afirmei
naquela oportun_idade como cidadão e parlamentar, manifestar as minhas
preocupações como a Sltu3Ção que~se~desenrOra no A.dântlco Su'l pela diSPUta
das ilhas Falklands_ o_u_ Malvinas. Hoje, Sr._Presidente, volto a esta tribuna,
quando os acontecimentos na área de conflito evoluiu para o estado de guerra~ já"'etabelecido pelas forças em operações militares naquela região.
Não interessa mais, Sr. Presidente, continuarmos no exame do que determinou a origem da questão. Agora, em face do novo quadro, o que interessa é
verificarmos o que poderá suceder de agora em diante, sem que nos esqueçamos das palavras do secretário Haig, voluntário nledíador do problema, que
ãlertava há dias atrás que o tempo estava passando velozmente.
As operações mílitares de grande vulto já foram inciados e a cada instante ficarão mars tênues as linhaS que Separam OS dOis países dos seus pontos de
entendimentos, para a querra total ainda não declarada.
Vejam, Srs. Senadores, a que p-onto chegamos. Acostumados a manter o
foco de nossaS ãtenções voltado para as intCrminávc::is áreas de conflitos em
todo o mundo, vivemos_neste momento o clima de perigo e ameaça que esta
incrível disputa, nesta incrível aventura, y~ig _s_u_b_n_t_~~~[ os povO_!';! da America
do SuL
Já verificamos, Sr. Presidente, com que facilidade foram violados ostratados diversos, desde o Trabalho do_ RiQde Jane_iro, como a carta da Organização dOS Estados Americanos, e a própria carta da ONU._lamentável e grotesco é ouvirmos agora, daqueles que violaram os tratados, a invocação dos
mesmos tratados ~iolados ___em sua d_ef~si:t._Euç_outra-_se _r_eunjda em Washington ; Organização dos Estados Americanos, onde voltam a ser apresentadas
as mesmas razões que pretensamente justifiCam a invãsão das ilhas pelas
forças argentinas. Pretendem, então, os detonadores da paz na America do
Sul, apenas por contarem agora com uma caixa de ressonância maior, a propria OEA, obter a razão que lhes falta na justificativa impossív-el da ação de
força a que inconseqüentemente se propuseram.
Os passos mal PreparadoS, mal-avriliados e- conSeqUentemente mal sucedidos tornam-se a cad.it minuto maís problemáticos de serem reformulados.
A perspectiva de um apoio militar das demais Nações Americanas já não
parece tão provável. Cada Estado americano ne~ssita, além de resolver os
seus problemas internos, manter a sua credibilidade internacional. Não se poderia supor fosse utilizada uma Organização criada para a defesa da paz, na
proteção dos arroubos bélicos de um _ou m_ais de seus- membros.
O Sr. Almir Pinto- V. Ex• me permite?

O SR. LUIZ FERNANOb FREIRE
dor Almir Pinto.

_:_-Com muito prazer, nobre Sena-

O Sr. AImir Pinto - Lamento interromper um pouco o discurso de V.
Ex•, que é muito -'oporturi_O, rilaS cOmq·v_.:fu~~f<ilOu n3- OEA, ~ujâ-tin]la pensado e coment!idq co_l!l alK!.!ns dg~~J!l_(:~ -~~-~pap_h_C?iros,_ no~sgs _co_~egas, o
comPortamentO daS duaS grandes organ-iZações inte-inacioitaiS- a ONU e a
OEA. São duas grandes organizações, aliâs, que no meu entender demoraram
um pouco a tomar uma atitu9e em relação a isto que está acontecendo. A
OEA, por exemplo, veio se manifestar muito ta:rde, praticamente quando já
estavam em franco estado de befigerãncia a lriglaterra e a Argentina, a Ingla·
te!ra retorl'!andC?..as_.G~rgi.as e a Ar.gE_J!~i_n~ f~ep_9~)ln_ca pé nas Mªlyinast
Então, dizia eu em conversa com os meus companheiros, com o nobre Senador Agenor Maria que, nos -termos em que estão as Coisas, só havia um recurso: .a ONU agir como o· fez em Gaza. Mandar retirar a esquadra inglesa do
Atlântico Sul e as tropas argentinas das Malvinas e colocar lá uma força da
própria Organização para ·que assim possa processar-se o entendimento, isto
porque em estado de beligerância é _-mu1to diff~il chegar-se a um acordo.
Retirem-se as duaS forças em luta e lá se instale úma força neutra da ONU ou
da OEA. O resultado certamente seria benéfico para o nosso-continente e
para o Atlântico Sul. Este foi sempre o meu ponto de vista, aliâs jâ ex ternado
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a algur.s colegas. Não sou d_íplomata, mas está claro, que outra saída dificilmente se encontrará porque em jogo está a honra dos dois países beligerantes_.
Mui\.o_obrigado a V~ Ex.•
O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE- Fico muito grato ao seu aparte
e concordo com V. Ex• quando se-refere que houve uma certa demora em que
tanto a ONU como a OEA viessem a participar d1retamerHe para resolver
esse problema. Acontece que não é poSsível que se mantenha de prontidão nenhuma organização, prevendo casos como.esse, que aconteceu.- E a hipótese
formulada por V. Ex•, de que haja uma força da ONU, isto é questão _que jã
está pendente no Conselho de Segurança da ONU J; que, uma vez aprovada,
os dois países lerí:io que se submeter, à força, até, neste_c-aso. se ho.uv~r J.t111a
força da ONU. determinada para ir para as Malvinas.

O Sr. Lui:: Câvalcame --

Perni.ite~V.

Ex• um -aparte?

O SR- LUIZ FERNANDO FREIRE- Pois não, nobre Senador_Luiz
Caval~n~
-··-

outro problema que o Senado um dia vai ter que verificar a-Importância dele,
ao contrário_ do que aconteceu com Thomas Ençl~~. _homem designado para
os ·assuntos lafino-ainericanos, que teve que comparecer imediatamente ao
Congresso Americano tão logo-regressou de Buenos Aires. Mas esse é oütro
aspecto. O importante é que lembrou-se aqui do problema da ONU. A ONU,
tão logo tomou conhecimento .9a jnvasãç pelas FÇ>rças Armadas Argentinas,
reuniu o seu Conselho de _Segurança e imediatam~nte baixou a hlstrução n9

502.
O SR LUIZ FERNANDO FREIRE- Por causa das forças da ONU é
que _cst_ã_o_pendente ainda.

O Sr. Itamar Franco ~-EX.afainente. -A in-strução n9 502 foi clara:
cessar as hostilidades e a retirada das fOrças argen"iinas da Malvinas, ou das
Ilhas Falkland, no ca~o dos_ ingleses, Entãp, a ONU não falou, mas é claro
que a organização mundiãl não tem- essa força--Imperativa.

''"-õsR.~IOIZ FERNANCHJl'REfRE _:_-Nem esii1-permanenteinente de

-proTil."fd-ãõ:--- '-

O Sr. Lui= Cam/cante -

O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE- O que não cabe ao ltamaraty.

O Sr. L ui= Cavalcante- ... ora, isto é justamente o fulcrO da

ques~ã9.

Desde 1833 _que as Malvinas estão em poder da Inglaterra, portanto, há 149
anos ...
O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE- Pacificamente.
O Sr. Lülz-caw:zlcantf!- As Malvinas distam 600 Km da costa Argentina. Mas a Argentina não tem pretensões somen_te__sobre eJª-~•-rn_as _t~m também sobre as Geó_rgias, que distam 3.200 Km Qa sua costa1 e_sobre 4$ Ilhas
Sandwich, que distam 4.000 Km ...

O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE- E talvez sobre outras áreas também, ainda não identificadas.
Ca~·alcante-

Pois bem, eminente colega, para mostrar bem a
importância e a ordem de grandeza dessa distância de 3:200-quilômetros que
separa a Argentina das Geórgias, basta dizer que esta distância é maior do
que a distância que separa o Brasil da África, porque a cidade de Natal dista
de Freetown, Capital da Serra Leoa, de apenas de 2.900 quilômetros. Sendo
assim, seria o caso-de.SJ;:rra Leoa ter pretensões de soberania sobre o Brasil ou
o invers-o. Entí:io, a meu ver, a Chancelaria __bra$ileira_estim_u_lou a Ar_g_ent_ina_ a
persistir na sua duvidosa reivindicação. Ainda ontem, o projeto de re5oluçãÕ
redigido conjuntamente pelo ~rasil e pelo Peru,_ no seu item 4, di~:
"4. Deplorar a adoção, por membros da Comunidade _Eçpnômica Européia, de niedidas coercitivas de carãter económico e
político que prejudicam o povo argentino."
O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE- O que é um prejuigamento.

O Sr. Luiz Ca~·alàinte ~-Deplora profundamente- v~jabem- o pro~
cedimento da Comunidade Econômíca Européiã, mas-não deplora igualniente o fato de a Argentina não ter atendido à Resolução n9 502, daS_ Naç_ões
Unidas, que mandou a Argentina retirar-se imediatamente das Ilhas Falklands.
V. Ex• faz muito bem em voltar a este tema, e agr3:de9_o-lhe a oportu_nidade de mais uma vez frisar ·a ffiiriha opinião sobre essa contenda. Muito abri~
gado a V. Ex•
O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE-'" uma honra ..Fi~o niÜitograÍo
a V. E,x.P pelo aparte que veio honrar o meu discurso e a ajudar no racio-CíniO
que me proponho desenvolver.
O 'Sr. Itamar Franco -

~

- -- ·- · -

-

(Pausa.) Esse meu embaraço em começar o

aparte, demonstra um certo constrangimento, uma certa hesitação._ Mas não
posso deixar de fazer reparos à atitude do ltamaraty, no caso, porque, desde
o primeiro momento, ele, pela voz do nosso Chanceler, estabelec!:!LJ. QQ1a premissã: é que-a Argentina tem o di"reitO líquido c certo às. Malyinas.:.

O Sr. Luiz
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Permite V. Ex•. um aparte?

O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE- Pois não.

O Sr. Itarnar Franco- Primeiro gostaria de dizer a V. Ex• que é sempre
oportuno ouvir no Senado federal o toque de um discurso sobre problemas
internacionais. Normillmente, o Senado tem-se esquecido da política internacional. E agora, evidentemente, preocupado com o problema das Malvinas,
esse assunto voltou a merecer do Senado a merecida atenção. M~s, esse des-::
caso nOsso .da_ política externa, nobre Senador Luiz FernandO freit.e, -e tãÕ
grande que mostra exatamente a pouca importância que Q Itamarat~_dâ_ a_o
Congresso Nacional. Não adianta lembrarmos aqui a poSiÇão-de nosso Chan~
celer que, convidado, ou convocado, foi primeiro a Washington; depois é que
vai comunicar ao Congresso Nacional_o voto brasileiro,_sobretu.do_ o dado
ontem, pela madrugada, na Organização do_s Estados_ Amertc.arros. ~s~~ g.m

O Sr. Itamar Franco ~Aí é que está um aspecto relevante: a meu ver, a
política do Governo é contraditói'ía. Ele devia, no meu entendimento, deveria
ter solic_ita~o _imed_iatam_~nt~ __a aplicação de quê? Aí si_m, O artigo 52 da carta
daOrgarlizaÇão das NaÇões Unidas, que permí1irla o quê?, o bloqueio da ârea
através de fÔrÇas interriàcionais-e esSâS forÇás internaêionais, sendo essa regíão--prOXi~a do Atlântico Sul, possivelmente seriam formadas pelos países
latino-ameriCanos. Então, não há corria contest~r a ação da ONU, há sim que
dizer exatamente qual a posição brasileira. Ele reconhece a soberania? Ele vai
rretmitir, se essa confrontação for adiante, 9 e_nvio de tropas? E aí sim o Cong"tessJ::r-nacional será chamado a opinar. E nós vamos Õpinar como, apenas
atrãVés da leitura dos J6iOãíS?;-perguntarfa
a V. Ex•

eu-

b SR. í.UTZeERNANDO FREIRE- Muito obrigado ao aparte de V.

Ex~-nObre

Senaaorttanlai--Fr-anqo·.---- -----

- O Sr. Almir Pinto -

V. Ex• me permite um aparte? (Assentimento do

o~ador.) Quer:o d,lzer_ a V. Ex~, após hav~r_apr_eendido o _pen_~amento do nobre

colega Senad_or Itamar Fran.cô.(rUe, no mrbu entender, a ONU deveria ter-se
antecipado ao atO de beligerância. Aí sim, pOrque não adianta apenas falar,
dizer que se vai fazer isso, fazer aqUilo, sem tomar medidas práticas, porque
depois de começada a guerra é miJito m_ais ~ifí~il c~egar-se a um acordo.
O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE- Senador, permita-me discordar,
porque aí só se fosse com bola de cristal, porque, uma vez que essa questão
vem sendp discutida há anos em todos os fóruns internacionais, ela não poderia prever que se_ chega;;:;se a esse ponto.
O Sr. Almir Pinto- Seria uma espécie de fiadora, pois não é interessante
deixar que a crise Cvolu:ã:Mas, depois que a Inglaterra deslocou uma frota de
quarenta e oito navios de guerra; arcando com uma despesa fantástica e corri o
a própda Ministra Thatcher disse que não podiam ficar com os navios párado~. As despesas foram muito gr-andes com o deslocamento da esquadra e o
único meio de se ressarcir daquela despesa é invadir as Tihas Malvinas. Por
conseguinte, nos parece, agora, uma crise sem solução.

O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE- S.enador Itamar Franco, vou,
ao mesmo tempo que agradecer o aparte de V. Ex•, Tazer só um reparo ao
aparte-dO nobre Colega, no que se refere à convocação do Ministro para vir ao
se-nado. Não tenho procuração para defender o Sr. MiniStrO, ·mas estou de
acordo com V. Ex• de que é necessário que·o Senado seja infortnaâo, especialM
mente porque esta sempre foi, em tódOS "OS tempoS-do País, a Casa do Congi'e5scntue teve'riüiiifpa-rticipação nos problemas internacionais, a partir da
indicaçiio de embaixadores, que é o Senado quem a aprova. Sabemos muito
pouco realmente do que cada embaixador desses representa ou vai representar quando sai daqui.
No que se refere à convocação do_Sr. Ministro Saraiva Guerreiro, S. Ex'
esta~a dispo§~p _a ,y_i~_e ~e~ia_ çli_t'! at~c '! çlªt~, ~a-~_ f!ãO ve_i~ po~que ~ reunião da
oEA, SQficitâda pela -Arg.ent(na,- nlarCaaa pelã- oEA, de-terminava a presença
-do nosso C!'tancder em Washington. E_e!-1 jã_ soube ontem, não oficialmente,
que nos próximos dias o Ministro virâ aqui para presta-r os esclarecimentos
necessários à convoc-Jç:ão que lhe _fqi f~i_!a.__

O Sr. .Itamar Franco- Permite-me V. Ex• um aparte? (Assentimento do
orador.)- Logo noiníci_o do conflito, mesmo não. fazend~ parte da ComissãO de Relações Exteriores, eu fui àquela Comissão e sugeri ao Sr. Presidente
q~_e Qzess~ um conyite --:- porq_ue_ naquela ~ltur~ nós não poderíamos fazer
uma convocação- e a minha sugestão _foi _aprovada, inclusive pela unanimidade da Comissão de Relações E~teriores. _Isto se deu aproximadamente hã
cerça de_ dez dias. Já lá se vão_dez dias do início da pretensa convocação ou
__c_p_nyiJÇ ag~~E''--MJIJi~t~_à __Ç!~s ~e~~_ç_<?~, ~~~~rl_~_r~~·- E_u nad~ tenho contra o Sr.
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Ministro, ao contrãrio, inclusive soube que o Sr. MiniStro se prOpôs em vir ao
Congresso tão logo recebeu esse convite. Lamentavelmente, é o que digo a V.
Ex', é o pouco íntei-Csse que tem o Senado Federal em assuntos dessa natureza, que só agora começa a ter o seu interesse redobrado face à ação armada
que se desenvolve praticamente às costas do nosso País._ O _r~paro que fica Senador Luiz Fernando Freire, é exatamente esse: é que não há realmente do
Congresso Nacional c particularmente do Senado o mínimo enfoque enl ·relação à política internacioõ.al. Mais ainda, quando hã esse enfoque, o Itamaraty tem-se negado a dar informações. E veja V. Ex•_q!-le-eu tellh<;> chamado a
atenção aqui em duas viagens de S. Ex• o Senhor Presidente da República,
uma delas feita exatamente à Argentina, quando foram assinados acordos e
protocolos com o desconhecimento do Congresso Nacional. E hoje se inventou, vamos dizer, através da diplomacia, aquilo que eles chamam de acordosquadros, que não têm que vir ao Congresso, o que nós lamentamos e que
achamos absurdo, além dos pedidos de informação que nós parlamentares fazemos e que o ltamaraty pouco responde. Então, era exatamente a coiQcação
que eu queria fazer a V. Ex•, mais uma vez cumprimento-o por debater este
assunto, por trazer a política internacional ao debate no grande plenãriO do
Senado Federal.

O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE - Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Luiz Cavalcante --Meu eminente xará, Senador Luiz Fernando,
permita-me fazer um comentário ao aparte do Colega Senador Itamar Fran-

co.
O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE - Com muito prazer.
O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex• reclama o fato- de nós estarmos marginalizados nessa contenda, e com razão, Senador Itamar Franco, pois quando o
Ministro aqui vier - o Ministro Saraiva Guerreiro - explicar o caso, é a
mesma coisa que se dar clister em defunto: não vaí produzir ffiaiS efelto-, por~
que os fatos estarão consumados. (Risos.)

O Sr. Itamar Franco- Concordo com V. Ex•, e foi este exatamente o
sentido do meu aparte: o Congresso é Sempre- o último a saber, quando sabe!
O Sr. Agenor Maria - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE- Pois nãó. Ouço o aparte de V.
Ex•, nobre Senador Agenor Maria.
O Sr. Agenor Maria - Nobre Senador Luiz Fernando Freire, é muito
louvável e oportuno o discurso de V. Ex•, como é louvável o empenho _que o
mundo todo faz no sentido da pacificação entre a Inglaterra e a Argentina. t
louvável o procedimento do TIAR. Nós temos que convir que, no começo
deste mês, a Argentina que por vãi"íis gerações manteve um tratado de amizade e de c_o_mércio com a Inglaterra, aceitando a Inglaterra ~orno qon~ d~s
Malvinas por muito tempo, por muitoS séculos, se arma, chega nas Malvinas,
prende toda a guarnição iilglesa, arria a bandeira inglesa, asteia a sua bandeira, faz uma festa de contentamento e alegria em toda a Argentina, e o mundo
querer que a Inglaterra aceite isto pacificamente...

O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE -
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E: verdade, ..

O Sr~ Agenor Maria- É preciso que se compreenda que, acima de qualquer coisa, o que paira são as forças argentinas·:dentr_o__ das M_a_lvinas,_o pavilhão_ inglês arriado e lá, ostensivamente, impavidamente, a bandeira argentina. Se querem paz, pacificação, acofdo, é o que está proposto aí: a Inglaterra
está pronta a retirar a esquadra desde que a Argentina retire suas fort;as de
dentro das Malvinas. Feito _isto, acredito que virã a pacificação. Cáso con_~
trârio- como a Primeira Ministra Margaret Thatcher está dizendo -:--a esquadra não poderã ficar em pleno mar, a 13 mil quilômetros da Inglaterra, esperando indefinidamente que a Argentina resolva tratar do problema. Muito
obrigado a V. Ex•

O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE -A situação interna. da Argentina, que atravessa acentuada críse institucional, com uma taxa de inflação de
143 por cento e lJ por centO de" taxa· de desemprego é mais permarierite-, do
que o sonho instalado no povo que se reúne na Plaza de Mayo. Div!!rsos setOres responsáveis da Argentina:, começam a manifestar-se, a despeito do controle do Governo sobre a opinião de cada um, como verificamos ontem, pela
brutal prisão de um jornalista brasileiro do Estado de S. Paulo, que sem
maior razão foi covardemente preso pelos órgãos de segurança daquele país.
Na edição da revista Manchete desta semana, o ex~Chanceler e exEmbaixador da Argentina no Brasil, Oscar CamiliTon. afirma_ que·~'O(fdiil JO
de março houve uma manifestação popular na Plaza de Mayo que demonstrava já não ter o Governo, fôlego para continuar adiante_ que"_em 15 dias
mais, eles voltarão a Plaza de Mayo, e então, poderá tira:.los de Iâ? "Talvez,

Sr. Presidente, uma nova operação militai" argentina, ocupando um mtro território, acalme a delir_~nte massa que se reúne na Plaza de Mayo, massa esta
que jâ se caracieriZ;u como-uma vora;;- de.:oradora de regimes C go>'ernos. O
próprio Sr. Oscar Camillion ainda em sua entrevista afirma que ..~ a Argentina ficar com as Malvinas, será ·maís -fácil aCertar o problema cto canal de
Beagle com o Chile, porque estaremos satisfeitos com uma posição mais íril~
portante no sul". Esta afirmativa é perrgoSamente de duplo senLdo. Lembrame, Sr. Presidente, o final dos anos 30, os tempos que precederam a II Guerra
Mundi~l. Sempre quªIificando cada nova conquista como a úllima, o Fuhrer
procedia a invasão do Sudetas, remilitarizava a- Renania, e aneJ~:ava a Áustria.
A cada passo, seguia-se uma justHicatíva e os povos do mundo inteiro, complacentemente esperavam que ainda se pudessem modificar os rumos da política alemã de entã_o._A invasã_o da Polônia, Sr. Presidente, foi o começo do
fim do sonho. A mesma Inglaterra que disse basta a Hitler, é a que poderã estar dizendo basta a um possível expansionismo argentin-o.

O Sr. Lázaro Barboza -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE- Pois não, nobre Senador Lãzaro Barboza.
O Sr. Lázaro Barboza- Eminente Senador, estou ouvindo com atenção
o discurso de _V. Ex• que, seguramente, comunga das preocupações de todos
nós com a ameaça de um conflito de extrema gravidade no continente americ:_ano. O Brasil. quer pela sua c_onc;Iição de maior pafs sul-americano, quer pela
sua condição de-vizinho--de uin -dOs Países envolvidos no conflito, que exerCe
aí um papel de neutralidade, embora signatário do Tratado do Rio de Janeiro ...
_.Q

SR. LUJZ FERNANDO FREIRE- Que determina essa condição.

O Sr. Lázaro Barboza - "·· que determina essa condição, o Brasil não
deve apenas se escudar nessa neutralidade, deve evidar esforços a fim de evitar o pior, porque são i-números os problemas latentes do Continente Ameri~
cano. V. Ex• mesmo assinalou uma posição, lendo, segundo depreendi, entrevista de um diplomata ...

O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE- Ex, Embaixador da Argentina
no Brasil e ex-Chanteler.

O Sr. Lázaro Barboza - ... em que sobre o problema do Canal de Beagle, há uma diferença existeritC entre O Chile e a própria Argentina. Não é só.
Há o problema, por exemplo, de Belize, uma espécíe de fOgo num monturo a
queirp_ar por baixo; a independência de Belize até hoje não foi absolvida por
um de seus vizinhos, há o problema da saída para o mar pleiteada, há tanto
tempo, pelá B01ív1ã., fiá o coritlito latente ent_re Equador e Peru, por causa de
uma regíão -de fronteira na Amazônia; hã o problema da Venezuela com a
Guíanã.- Dependendo da sorte deste quadro que aí estã, o continente SulAmericano poderá ser sacudido por violências inauditas e pode transformar:Se, todo ele, num vulcão, envolvido não apenas em querelas como em guerras
fratriCidas: O risco que envolve o Brasil, a partir desses conflitos iminentes
que poderão vir a tona, dependendo dos desdobramentos que o confronto
Arg"entina-Iftglatei-ra VCnha -a~Sofri!r, Sem dl!v"ida algünlã será da maior graVi-

dade.
O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE- Verã V. Ex• que, no decorrer do
meu discurso, entrarei justamente nestes aspectos que o nobre colega levanta.

_ _Q_$_r:~__Láza~o_fJar:bqz.a.-::- .P:9~ íss9 que _entendo que ao Brasil não basta
apenas a posição ·de neutrâ.Hdade. É precisO que o Brasil procure exercêr o
máximo de influência passivei, a fim de evitar o espectro da guerra no Contf..
nente.

O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE- Muito obrigado a.V. Ex• pelo
seu aparte, que vem ilustrar meu discurso.
Uma vez claramente violados os artigos da Cart~Cdas Nações Unidas que
vedam expressamente o uso_ da força, se ousarmos apoiar as razões invocadas
por nossos_ vizinhos, o que será da América Latina, quando todas as questões
.de limites__ forem reavivadas?
Parece até que o Senador Lázaro Barboza conseguiu antecipar a leitura
do n1eu discurso.
O Tratado de Tordesilhas determinava que pertenceriam a Portugal todas as terras descobertas até 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, e que daí em
diante, a oeste do fictício meridiano, pertenceriam a Espanha. Este Tratado
foi a-rios mais tarde praticamente anulado pelo Tratado de Madri, e subseqüéntemente p-elo Tratado de Santo. IIdenfOnso em 1777, que passou então a
ser demarcador de limites- dos povos ainericanos, quando perdemos uma
iinensa parte do nosso territóriO. EXplodindo em 1801 a guerra entre Portugal
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e Espanha, aque(e território~ à êpocã o território das Missões, foi de novo
pela força das armas reconquistado pelos portugueses. O territódõ das Mis~
sões, é aonde se encontra hoje o grande Estado do Rio Grande do Sul. Ora,
Sr. Presidente, a darmos razão a pretensão Argentina, baseada em seu pró~
prio racTõcí6ió, o- que nos garantiria que não seríamos nós {kóprios que pOderíamos vir a estrangular a doutrina que hoje defendemos~ Sob qual argumento recusaríamos à Argentina a devolução do território das Missões? Atra~
vés de solicilà-~o à OEA? Pedindo apoio a qual de nossas posições, a de hoje,
ou a da hipótese mencionada?
Veja, Sr: Presidente, Srs. Senadores, um curioso aspecto d~ questão. E
existem razões que me levam a levantar esta especulação Sr. -Pn!Sideitte? Acre~
dito que sim.
Para todo movimento de grande envergadura, normalmente procura-se
mobilizar a opinião pública. Uma vez formada o que se ~~abeleceu chamar
de opinião pública, torna-se muito _mais (áçil justificar qualquer absurdo.
Aqui, Sr. Presidente, um exemplo de como se prepara a opinião pública
para uma possível justificativa de futuros eqvolvimentos bélicos_ da Argenti~
na. A revista Arge-ntin·a "Gente", sob o título que nunca deve voltar a suce~
der, apresenta dez mapas da Argentina, assinalando o que era, o que é, e o
que poderia ser o território daquele país. Nestes mapas o que se verifica são
as profundas marcas de resistência aos limites estabelecidos atravês de acor~
dos diversos entre a Argentina e os países limítrofeS. O que se depreende, ê o
inconformismo argentino ante a perda dos territórios assínalados e a preparação psicológica para novas empreitadas militares, que esperamos não venham a ocorrer, pelo pano de amostra que foi demonstrado pela reação ingle-

sa no caso das Falklànds.
O problema territorial argentino ê' latente. No próprio acordo sobre ;;t
Antártida, assinado na ONU em 1975, quando era C_han_çeler do Bras-il o
grande Ministro Azeredo da Silveira, ficou estabelecido que nenhuma das
nações que subscreveram aquele acordo faria reivindicação de soberania
sobre aquela área até 1990. Tenho comigo também este acordo. Apesar de ser
signatário do acordo, a Argentina jã reclama a soberania sobre 2 milhões de
km quadrados naquela região.
Sr. Presidente, estamos presentemente com a Organização dos Estados
Americanos em reunião~ Não desejo alongar-me neste meu pronunciamento,
até porque as decisões s_obre o problema ainda não foram tomadas. Acredito,
Sr. Presidente, que a Organização dos Estados Americanos não poderâdeixar
de sugerir, tanto à Argentina quanto à Inglaterra, que procurem resolver a
questão das ilhas pacificamente. Não poderia fugir ao seu papel de organismo
dedicado à causa da paz. Daicondenar a Inglaterra por reocupar à força are~
gião que estava sob seu domínio pacificamente há 150 anos e que a força lhe
havia sido tomada, seria quando pouco uma manifestação injusta e parcial, e
que poderia, para tumultuar ainda mais este já intrinCado prOblema, trazer
em apoio à Inglaterra todos os países da OTAN, criando o embaraçoso im~
passe, de colocar em conflito dois organismos da irnporttriclã.- da OEA e da

OTAN.
O Sr. Leite Chaves -

Pef1t1ite V. Ex• um aparte'?

O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE -

Pois não, nobre Senador.

O Sr. Leite Chaves- Anteontem eu me entretive num discurso no Senado acerca deste problema. Limitei-me a uma apreciação-constitucional do
probleina, e terminava por dizer que o Brasil estava inteiramente: impossibili~
tado de participar de qualquer decisão que a OEA viesse a tomar ba_seada no
TIA R, a não ser que essa Organização tivesse outra conceituação sobre a
guerra de conquista. Chegamos à conclusão de que há dúvida sobre a sobera~
nia da Argentina. Fazendo um histórico desde a descoberta até os dias atuais,
não há um ato claro que caracterize a soberania da Argentina sobre aquelas
ilhas. Inclusive na Primeira Guáril Mundial a Inglaterra travou uma das
maiores batalhas com a Alemanha nas Falklands - quatro navios alemães
foram afundados, um fugiu - e a Argentina jamais invocou soberania sobre
a região, e estava numa situação de neutralidade. Agora, de inopino, assume
esse procedimento. Seria realmente do povo argentino ou do governo argentino?! Não seria a necessidade de um respaldo popular para um governo que
está em desespero?l Já pensou se no· Brasil, por qualquer motivo, o governo
militar aqui, para adquirir respaldo, invadisse a Guiana Francesa e depois invocasse a OEA'?! Temos que atuar aqui logicamente e não politicamente,
como a OEA está querendo fazer. O caso aqui ê lógico e jurídico. A Consti~
tuição nossa é clara neste sentido - não podemos, mesmo em interesse próprio, nos envolver em guerra de conquista, e muito menos nos aventurar, ao
lado de quem quer que seja, com essa 'finalidade. Além do mais, estou notan~
do que estão desviando o conceito de colonialismo. Quando é que um país ou
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uma porção de terra no mundo ê_ colônia? Quando tem possibilidade de ser
um país independente e, mesmo assim, estã Suje-ító a oútro país. Um rochedo,
um grupo de ilhas onde existem mil pessoas pode aspirar à soberania ou independência?! Esse caso teffi que ser encarado com muita clareza pelo Senado
Federal. Essa questão de 1.10lidariedade continental, violentando direitos, não
está bem. Tem que ser muito c1ai"o esSa questão.

O SR. LUIZ FERNANDO.FREIRE- Muito grato a V. Ex• pelo aparte ao meu pronunciamento. Demonstra que V. Ex• está inteiramente de acordo com a minha opinião. Voltem os Argentinos a discutir os seus problemas
internacionais dentro do fOro -aj:mfpfiildõ qtre-- São as Nações Unidas, e mere~r~o o apoio das demais nações à suas pretenções, pelo menos o respeito que
merece todo e qualquer p3:fS que ina-rltêm cOm dignidade os comPromissos as~
sumidos nos tratados que assina.
Quanto ao Brasil, Sr. Presidente, já declarou que aceita a tese argentina
de reivindic;ação_da S_oberanül das ilhas. 'E: Uf!l ponto de vista, do qual pessoalmente discordo, mas ..democraticamente" aceito. Daí a apoiar ou liderar um
movimento na América Latina que viesse a concordar com uma flagrante vio~
lação do Direito Internacional seria um perigoso e inconcebível passo que nos
colocaria em lugar que não merecemos no conceito das nações. (Muito bem!

Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 28-4-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.

Presidente, Sr~. Senadores:
Não é sem constrangimento que ocupo a mais alta tribuna do País para
abordar tema relacionado coin a·polític3. p3iaibana. FaCo·O contudo no cum~
primento de meu dever como -Seriador qUe -recebeu um mandato do povo da
Paraíba e_ a ele cabe representar com correção e dignidade.
Há algum tempo que o Sr. GOVernador do meu E~tado, no auge da sua
insolência e do seu desespero, desencadeou contra mim uma campanha vil e
solerte através de meios de çomunicação ~ocial que ele tenta monopolizar à
custa de vultosas verbas de publicidade ofiCLal, numa megalomania e num
narcisismo nunca dantes conhecidos naParaíba. Chego~ até mes~o ao ponto
de acusar~me, no plenário do ·conSelho Delib~i-ativõ da SUDENE, de praticar um "crime contra o Nordeste", porque estaria obstruindo, como Líder do
PMDB no Senado, os empréstimos a Estados_ da Região.
~ interessante observar, 4esde logo, Que o Sr. Governador nunca levantou sua voz naquele _colegiado regional para reivindicar a devolução ao Nordeste dos incentivos fiscais desviados-para outrãs regiões ou para outros setores de nossa economia.
-~-~ Sr. President~. Srs. Senadorest_ o :P_MPB, no Senado, sempre cons_iderou
questão aberta a votação dos emprêStirnoS eXternos e internos, aoS EStados e
Municípios, até ~eados do a_no passado, ficando cada membro da Bancada
com inteira liberdade de ação.
Entretanto, a partir da edição do pacotC C:ieitOral de novembro, que im·
pôs à Nação a vinculação total de votos, com a conseqüente proibição das coligações partidárias, a Bancada do PMDB -num legítimo protesto contra os
abusivos e revoltan~es casuísmos eleitorais do Governo para dividir e esmagai' as Oposições- decidiu fazer obstrução total à Ordem do Dia do Senado.
Nunca houve, portanto, como rião poderia haver, o objetivo de se impedir,
especificamerite, -a aprovação- de empréstimos aos Estados e Municípios.
E, aliâs, Sr. Presidente e Srs: -Senadores, a partir de julho de 1981, neÕhum empréstimo ao Governo da Paraíba con_stou seqiter da Ordem do Dia
do Senado, conforme certidão anexa.
Refiro~me apenas à Paraíba, porque, quanto aos demais Estados, cada
Senador assumirá, naturalmente, a sua responsabilidade.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que sei sobre os empréstimos à Paraíba
é que, em 1979, foi aprovado, por votação simbólica, um financiamento externo da ordem de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), como posso
comprovar também por certidão anexa do Senado. Nessa ocasião, achava-me
no exterior em missão parlamentar, mas quem articulou a aprovação da matéria foi- o Senador Cunha Lima, do PMDB da Paraíba, que, pela sua
atuação, recebeu inclusive, os maiores elogios do Sr. Governador do meu Estado. E, a propósito, convêm lembrar não só que o então Senador Mauricio
Leite, do PDS da Paraíba, combateu tenazmente a concessão desse emprêstimo, mas também que o Sr. Governador do Estado, quejâ começava a perder
totalmente a sua serenidade, chegou ao cúmulo de chamar o Senado, naquela
ocasião? de .. vergonha nacional", o que levou o Senador Alexandre Costa, 1'~
Secretãrio, ·a lhe endereçar veemente telex em que o interpelava sobre a in·
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júria assacada contra a instituição e, bem assim, o Senador Dirceu Car~oso a
proferir enérgico discurso protestando contra aquelas palavras infamantes.
Posteriormente, em junho de 1981, o Senado apreciou novo empréstimo
externo à Paraíba, no valor também de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de
dólares), para financiar Programas de Agroindústria, Irrigação, Consoli~
dação de Núcleos Industriais e de Aproveitamento Agroeconómico.
l.:embro-me que recebi um apelo, por telefone, do Sr. Governad_or do
meu Estado, soliCitando-me apoio. Respondi-lhe que acima das nossas divergênciaS políticas estava a Paraíba. Examinei o pleito, com interesse,- e dei o
meu voto favorável ao empréstimo como poSs-õ prova·r coln certidão do Senado acompanhada da cópia da verificação etetrônica da votação, onde se lê
que eu e o Senador Cunha Lima aprovamos o Projeto de Resolução n'i' 54/81
que autorizou a concessão de mais esse financiamento exter"no ã Paraíba.
Depois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em novembro do ano próximo
passado, chegaram ao Senado mais dois pedidos de empréstimos do Governo
da Paraíba. O prrmeiro, mais uma vez, no valo-r de DS$ 20,000,000.00 (vinte
milhões de dólares), destinado a programa rodoviário, a programa especíal
de desenvolvimento econômico-sociã.l e à amortização de er'npréstimõ externo. O segundo no valor de Cr$ 749.781.000,00-(seteceiltos e quarenta e nove
milhões e setecentos e oitenta e um mil cruzeiros), para implantação do programa de melhoria ·dos serviços de saúde e expansão_de rede de atendimento
do Estado, mediante a garantia da.s quotas do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - ICM.
Tanto um CQrtlO _outio, porém, atê a presente data, não foram submetidos à apreciação do Plenário_ do Sena_do, conforme certidão anexa, sendo de
salientar, quanto ao empréstimo íriieino à Caixa EcOnõmica Federal, de Cr$
749.781.000,00 (setencentos e quarenta e nove milhões e setecentos e oitenta e
um mil cruzeiros), que a mensagem respectiva foi distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça e de Economia, e que, neste último-6rgão técnico, o ·relator da matêria, atê a presente data, não proferiu o seu pãrecer.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, se nos casos anteriores não me opus à
aprovação dos empréstimOs à Paraíba, desta vez tenho que assumir uma atitude bem diferente.
Em primeiro lugar, vamos examinar, fr"iãmente, a: posição da Paraíba,
quanto ao endividamento externo e interno.
As informações constantes dos documentos oficiais publicados são suficientes para uma ídêia do que está acontecendo CQ_m_a administração das finanças da Paraíba e denunciam claramente que a gestão do endividamento já
penetrou os limites da imprudência, compromefeiido seriamente os Governos
seguintes e onáiuldo os contribuintes por muitos anos futuros.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, segundo o balancete de 31 de dezembro
de 1981, publicado no Diário Oficial de 17 de março último, a dívida fundada
em dólares do Estado da Paraíba, de responsabilidade da administração direta- excluindo portanto as autarquias e sociedades de economia mista cujas
obrigações financeiras não são publicadas- alcançava o valor de 49,4 milhões de dólares correspondendo, na época, a 6,3 bilhões de cruzeiros (dólar
oficial cotado a Cr$ 127,80).

O Sr. Dirceu Cardoso- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -Com muito praze-r.

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Líder, V. Ex• está-fazendo um discurso
geral fundado em fatos, em decisões e em votos proferidos por V. Ex• quando
aqui se discutiu empr~stimos à Paraíba. De fato, nada mais foi e acOnteceu do
que V. Ex~ relatou. V. Ex• votou favoravelmente ao empréstimo, enqua-nto
nós outros combatíamos- esse empréstimo. QU:e!o c'fêr- V. Ex'- há -de se
lembrar que esse dinheiro que o Sr. Governador da Paraíba pretendia, de emprêstimo, era para construir um centro cívico -·úão me recordo bem- onde
S. Ex• pudesse tocar o seu violoncelo. Parece que S. Ex• é um artista de violoncelo. Queria tocar o violoncelo e acabou tocando mesmo, porque o Senado concedeu-lhe o empréstiiriO. Agora, quer um oUtro. E i"ecárd_o-me, agora
de Nero. Quando pôs fogo em Roma, tocava uma lira e dizia: uQue grande
artista o mundo vai perder!" PoiS- bem, se nós não emprestarmos o dinheiro à
Paraíba, o Sr. Governador Burity vai dizer: "que grande artista a Paraíba vai
perder!" Pois não poderá tocar viOloncelo e quero crer que S. Ex• não poderá
tocar, de fato, violoncelo. As acusações que S. Ex• fez são acusações-infundadas e mentirosas. E o que V. Ex• acabou de dizer é outrO fato; S. Ex• disse em
jornal da Paraíba e no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, que o Senado é
uma vergonha porque não havia dado o empréstimo a terripo certo, como havia solicitado. Portanto, o pronunciamento de V. Ex• é de uma veracidade
cristalina. V. Ex• e o nobre Senador Cunha Lima votaram favoravelmente ao
empréstimo. Este foi cOmbatido à epoca, pelo nobre Senador Maurício Leite
e por nós. Lutamos contra esse empréstimo. S. Ex' está Querendo novo em-
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préstimo, esquecido de que chamou o Senado de vergonha nacional. E hoje,
Os Srs. Senadores, aqui, porfiam em dar novo empréstimo ao Sr. Burity, esse·
artista que a Paraíba vai perder. Quis se candidatar a Deputado Federal, mas
parece que não viu Chance e vai ficar atê o fim do governo. A Paraíba vai perder um novo Deputado federal, mas vai ficar com um bom tocador de violoncelo.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Agradeço o aparte de V. Ex• ao discurso que estou pronunciando.

O Sr. Milton Cabral- Permita-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Peço a V. Ex• que aguarde o desenvolvimento do meu raciocíniO. Oportuna-mente darei o aparte solicitado.
Desse valor de 49,4 milhões de dólares, 40,3 niilhões correspondem a emp"efo-Governo que aí está. Isto signifiCa que no dia 31
de dezembro do ano passado o atual Governador do Estado já era responsável por 81,5% do endividamento total do Estado em moeda externa.
Admitindo-se a correção cambial e os juros nesseS quãse 4 ffieses decorridos
da 4ata do balancete, um cálculo apro~ima_do, a menor, indica que as obrigações no ex1edor representam hoje, para o Estado da Paraíba, cerca de Cr$
7,5 bilhões de cruzeiros, aproximando-se dos 20% dos gastos totais do Estado
estimados para 1982 (Cr$ 39 bilhões).
O quadro de endividamento crescente não se restringe aos financiamentos em dólares. O Estado também acelerou o ritmo de seus empréstimos nas
duas "moedas fortes" que o sistema financeiro adotou para defender o dinheiro dos organismos financiadores dos riscos da inflação - UPC e a
ORTN. A primeira é reajustável a cada trimestre, a segunda tem seu valor alterado mensalmente. De janeiro a março as duas se tornaram mais caras de
16 a 17%.
-·- É ainda o balancete de 31 de dezembro de 1981 que revela que, ao fim do
ano passado, os contratos vigentes da administração direta da Paraíba, firmados entre 1972 e 1981, que integravam a dívida fundada em UPCs, acusavam
um saldo devedor, naquela data, de 3.357585 (três milhões trezentos e cinqüenta e sete mil, quinhentos e oitenta e ci-rícO) UPCs, aproximadamente 3,4
bilhões de cruzeiros, dos quais 37,3% di respons-abilidade da presente admf~
nistração. Com relação à dívida fundada em ORTNs, o saldo devedor dos
contratos ~om diversas instítuições de crédito (BNDE, BNB, Caixa Económica e Barico Econômico) equivalia a 2.310:417- (dOis milhões trezentos e dez
mil, quatrocentos e dezessete) ORTNs, valendo então 3,2 bilhões de cruzeíros, dos quais,-96, I% contraídos pelo atual Governador. Registre-se que, destes erripré:<;tiffióS em---oRTNs, mais de 1 bilhão de cruzeiros já se incluíam no
saldo devedor à conta de recursos contratados diretamente para aplicação no
Espaço Cultural.
Para atender aos encargos da dívida- amortizações, juros e acessórios
- o orçamento es_tadual de 1982 a dota uma previsão de 3,34 bilhões de cruzeiros que representam 19% da receita prevista do Imposto de Circulação de
Mercadorias (I CM), praticamente a úníca fonte interna de recursos do Governo estadual e aquela que pode assegurar efetivamente a capacidade de pagamento das dívidas assumidas. Pois bem, essa previsão representa um acréscimo de 90% em relação à situação encontrada em 31 de dezembro de 1980
(10% do !CM).
Por isso ê ume temeridade aceitar que o Estado eleve em mais 40% sua
dívida fundada em dólares mediante a contril.tação de mais 20 milhões de
dólares de empréstimo. Tanto se justifica essa cautela quanto se conhece- e
o próprio Governo a· confessa nas previsões orçamentárias e na justificativa
ao Senado- que parte desses 20 milhões de dólares já se destina a atender
aos encargos assumidos com os empréstimõs ·a-nieríores~ Vale dizer, o Estado
insiste em envolver-se na mesma situ-ação dramática em que se encontra o
País, obrigado a novamente endividar-se no exterior para pagar as dívidasjã
contraídas lá fora.
Sr. Presidente, Srs. Sei1adores, confirma-se deste modo a suspeita que se
tinha, desde o início dessa política de endividamento inconseqUente, que a
abertura para os Estados de facilidades de negociações de empréstimos com
banqueiros de outros países tem como objetivo socorrer o Governo da União
na sua fome de divisas que a economia- dO país, Condenada à recessão, não
tem condições de prover para manter o equilíbrio de nossas contas externas.
No caso da Paraíba, a verdade se_exprime rudemente quando se confirma que o Governo aLUai s_e _endividª- por endividar-se, pois não tem nenhum
ph1no de desenvolvimento que possa absorver tamanho volume de recursos
em inversões reprodutivas. Basta mencionar que o Sr. Governador do Estado
só _conseguiu formular um plano de aplicação para a primeira parcela de 20
milhões de dólares dos 40 milhões recebidos atê agora. A segunda parcela de
20 milhões não teve, até. o momento, seu plano de aplicação publícado
sabendo-se que está sendo utilizada de forma indiscriminada, atendendo-se a
préstiinOS~crihti"ataâOS
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tudo, inclusive ao reforço dos gastos que se multiplicam com a implantação

certamente, dificuldades para manter seus gastos rotineiros.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando se procura suster o endividamento em limites aceitáveis defende-se a manutenção dos gastos de custeio do Estado a níveis normais, sem o sacrifício de _suas funções e

garantindo-se iil.clusive o pagamento do funcionalismo. E~ por óutro lado,
evita-se que, ao fiin de seu mandato, um Governo que não tem uma política
de endividamento venha a converter em gastos suntuários recursos que poderão no futuro representar o resíduo crítico de uma poupança que deverá ser
orientada exclusivamente para o desenvolvimento do Estado. Os que postulam o Governo da_Paraiba, em qualquer partido, estão obrigados a considerar, com seriedade .e apreensão, a grave situação econômica financeira doEstado.
O Sr. Mauro Benevides - Permite V. Ex• um aparte?
O Sr, Milton Cabral- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Concedo o aparte, em primeiro lugar, ao nobre Senador Milton Cabral.
O Sr. Milton Cabral- Senador Humberto Lucena, estou acompanhando atentamente o discurso que V. Ex• faz neste momento, e como representante do Estado da Paraíba_ nesta Casa, sou obrigado evidentemente a discordar de algumas colocações do discurso de V. Ex•, com relação a cifras. Em
primeiro lugar, Senador, V. Ex• diz que o Estado da Paraíba contratou 49 milhões de dólares.

g_fáto~

O SR. HUMBERTO LUCENA -Compreendo perfeitamente o esforço de V. Ex•, nobre Senador Milton_ Cabral, para defender o Sr. Governador da Paraíba. V. Ex• está exercendo um dever de oficio. Tanto_ assim que
começou o seu aparte dizendo que, como representante da Paraíba, se sentia
obrigado a intervir no meu pronunciamento.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Quem diz não sou eu. É o balancente
publicado pelo Diário Oficial da Paraíba e,_ bem assim, as certidões do Sena-

do.
O Sr. Milton Cabral- Acontece que, desses 49 milhões de dólares, 20
milhões estãO aqui, aguardando a aprovação do Senado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• se engana. Com esses 20 mi-

lhões a nossa dívida externa passa a 69 milhões.

O Sr. Milton Cabral - Não. Passa a 49 milhões.
O SR. HUMBERTO LUCENA- A 69 milhões, Senador.
O Sr. Milton Cabral - Não, passa a 49 milhões.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Não, a 69 milhões.
O Sr. Milton Cabral -Bom, esse é o número que tenho.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Duas parcelas de 20 milhões já fo-

OS r. Milton Cabral- Não. Saiu uma parcela de 20;-a segunda é que está para sair.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Votamos uma em 1979 e outra em
1980.
O Sr. Milton Cabral- Uma saiu, pois V. Ex• declarou que aprovou, e a
segunda está em tramitação.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não! Houve um empréstimo em
1979 e outro empréstini.o em 1980, nobre Senador, de 20 milhões de dólares
cada um. Em 1979 quem estava no Senado, no seu lugar, era o nobre Senador
Mauricio Leite.
O Sr. Milton Cabral - Foram os primeiros 20 milhões.
O SR. HUMBERTO LUCENA - E os segundos, em 1980.
O Sr. Milton Cabral- Bom. O número que tenho é esse. Eu posso voltar
em outra oportunidade.

•

O SR. HUMBERTO LUCENA- Os 20 milhões de dólares que dependem ainda do Senado, evidentemente, não fõram cóntrafadOs~ Cõm mais esse
empréstimo, repito, o endividamento externo da Paraíba chegará a 69 mi~

lhões de dólares.
O Sr. Milton Cabral- Não foram contratados. Esse era o reparo iníCiai.
O SR- HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador, a Assembléia da Paraíba autorizou o Governo do Estado a contrair empréstimos em dólares até
o valor de 80 milhões.

O Sr. Milton Cabral- De qualquer maneira, nobre Senador, segundo a
análise do Banco Central e conforme o autorizado pelo Cori:Selho Monetário
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Nacional, o endividamento do Estado da Paraíba não chegou ainda a 50% da
sua capacidade de endividamento. Portanto, não é uma situação alarmante;
não chegou a 50% da sua capacidade de endividamento. V. Ex• sabe que a região nordestina vem padecendo de há algum tempo de grave crise econômica,
prOblema de secas, de queda de produção. Enfim, V. Ex• sabe tanto quanto
eu, como este plenário sabe e todos os Senadores da Oposição da região nordestina, como os do PDS, têm reclamado a assistência do Governo Federal àquela região. Pois bem, somente de interesse da região nordestina, estão para~
lizados no Senado Federal cerca de 51 bilhões de empréstimos. E é de se notar
que no nosso caso particular, o caso do nosso Estado, por falta exatamente
da chegada desses recursos que estão sendo solicitados, algumas estradas estão sendo paralisadas e cerca de quatro mil trabalhadores jã foram despedidos exatamente em __ conseqüência dessa situa_ção. O fa_to de o Estado pleitear
novas entradas de recursos através de financiamento para realimentar, para
rolar a Sua dívida interna e externa, esse é um fato admissível, porque qualquer instituição priVada ou pública, num momento de crise, tem que se valer
de novos apartes de recursos para manter a sua dívida em ordem e isto não
signinca nenhum descalabro. A empresa privada faz isso, a empresa estatal
também, os governos estaduais fazem isso e o gOverno da União também faz
isso. E não é só o Brasil, todos os países fazem isto. O problema é a administração da dívida, isto que é o importante. E manter essa dívida dentro de uma
capacidade de endividamento, que é o nosso caso, que não chegou ainda a
50%. Então, eu queria apenas; por enquanto, apreserftar estes esClarecimentos
que deverão fazer parte do discurso que V. Ex' está pronunciando. Muito

do Espaç"o CulturaL
A pressão por recursos gerados no próprio Estado vai, em ConseqUência,
crescendo gradativamente. No ano passado o Governo fechou o exercício devendo 1,158 bilhões de cruzeiros ao BNB e ao Banco do Brasil a título de antecipações de receita. Este ano a situação tende a se agravaf e o Estado terâ,

ram contratadas, com autorização do Senado.
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Exi4entemente, y. Ex• traz_ números, em relação ao Nordeste, que não
íúe dizem respeito. O qUe há da parte do PMDB é Um posicionamento político com relação aos empréstimos de todos os Estados. Portanto, não adianta
essa insistência em que estou prejudicando o Nordeste. Não! O que eu não
desejo é onerar ainda mais as finanÇas do meu Estado, com novos empréstimos.

O Sr. Evelásio Vieira -

Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Mauro Benevides-:- Permite V. Ex" 4-m ~parte?

O SR. HUMBERTO LUCENA - l'rimei(amente concedo o aparte ao
Senador Mauro Benevides; em seguida, ouvirei V. Ex•. Senador Evelãsio
Vieira.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Humberto Lucena) eu já tive a
oportunidade de ressaltar, nesta Casa, aquilo que se constitui competência
nossa em termos de apreciar a concessão de autorização para empréstimos
externos. Se é- certo que cabe ao Senado proceder a essas autorizações, por
outro lado, é inadmítida, em razão de princípios relacionados com a autonomia dos Estados e munidpios, a fiscalização a ser exerCida sobre o cumpriM
mento exato daqueles planos de aplicação que orientam a postulação de cada
Estado e de cada Mu_nicípio. O Senado concede a autorização, os planos de
aplicação discriminam -obras de relevância para cada comunidade, mas o Senad_o,. sob pena de cometer inflingência ao princípio da autonomia dos Estados, não pode saber se a destinação será cumprida com a correta aplicação
daqueles recursos; essa competência é dos Tribunais de Contas, das Assembléias Legislativas e das Câmara Municipais. Portarito, o Senado concede
autorizações e não tem condições de exercitar o controle e a fiscalização da
aplicação desses recursos. Outro aspecto que desejo chamar a atenção de V.
Ex•, é que para elidir a exigência Constitucional da autorização, por parte do
Senado, no ano passado, o Banco Central, através de uma portaria onde um
ato normativo, permitiu qüe Os bancos de desenvolvimento contrafssem empréstimOs externOs sem o crivo do Senado Federal. Jã agora, os Governadores já partiram para outra linha de atuação para a obtenção de recursos, diante da posição assumida pelo Senado Federal, eles iniciaram a colocação no
mercado daquelas Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional de cada
unidade da Federação, tornando ainda assim mais insuportável a situação financeira desses Estados e dificultando, conseqUentemente, as futuras administrações. Também sob esses aspectos, V. Ex' poderia se deter, neste instante
em que, com muita lucidez e brilhantismo que lhe é proverbial, aprecia esse
problema da nossa posição em relação aos empréstimos concedidos a Estados
e municípios.

O Sr. Lomanto Júnior -

V. Ex• me permite um aparte?
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Sou muito grato às colocações de V.
Ex•, nobre Senador Mauro Benevides, que vêm em apoio ao pronunciamento
que ora faço.
Quanto ao final das suas palavras, no que tange às obrigações reajustáveis, para emiti-ias, os Governos estaduais necessitam também da autorização do Senado Federal. Sem ela, absolutamente, não podem fazer a emis~
são. Tanto é assim que estão aqui pendentes de aprovação, no Senado Federal, pedidos de autorização para emissões desse _tipo, dos Governos do Rio
Grande do Sul e de Minas Gerais.
Ouço o nobre Senador Evelásio Vieira, que jã me havia solicitado o
aparte anteriormente e, em segUida, o Senador Lomanto Júnior.
O Sr. E~·elásio Vieira - Senador Humberto Lucena, de~~jq_ cq:rp.et:ttr:tr,
rapidamente, a intervenção do Senador Mílton Cabral. O Brqsil tem, hoje,
uma dívida na ordem de 70 bilhões de dólares, incluindo a dívida a curto prazo e a médio prazo. Essa dívida não vai a 5% da capacidade de endividamento
do Brasil, mas _ocorre que a dívida externa nos obriga, obriga o Governo brasileiro a novas e especiais concesSões às empresas multinacionais. Obriga-nos
a entregar matérias-primas, prOdutos elaborados e_ semi-elaborados a preços
de banana, a preços vis. O endividamento externo brasileiro não vai a 5% da
capacidade do endividamento do_ Brasil, mas nos levou a um desemprego de
cinco milhões de trabalhadores brasileiros e a um regime de subemprego que
atinge 16 milhões de brasileiros. Mas há uma tranqUilidade para nós, deve haver uma tranqUilidade para os paraibanos: a p8rtir do ano que vem a Paraíba
terá um governador que saberá reabilitar a Paraíba, saberã praticar o saneamento das finanças naquele Estado, vai saber administrar, com sabedoria,
aquele importante Estad_o, porque jâ está em marcha a candidatura do Deputado Antônio Mariz para administrar aquele Estado com a bandeira do
PMDB.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex•, tçm feito pronunciamentos
sucessivos nesta tribuna sobre a economia do País_ com muita proficiência.
Agora profere seu aparte e completa assim, em relação ao endividamento externo do Brasil, a resposta que dei ao aparte do _nobre Senador Milton
Cabral.
Ouço o nobre Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senador Humberto Lucena, não é meu
propósito interferir ou mesmo analisar o discurso de V. Ex~ no que tange ao
empréstimo, especificamente, destinado ao seu Estado, à Paraíba. Lamento,
entretanto, que o Senado- que, sem dúvida alguma, tem como específica entre as suas atribuições, a de velar pelo princípio da federação brasile_ira, pois
somos diretamente os representantes dos Estados - continue a atentar con~
tra a autonomia dos Estados, não respeitando o princípio federativo brasílei~
ro. Eu não me refiro aos empréstimos externos, quanto a estes, é verdade, o
Senado não pode abrir mão, e se porventura emprésfímós ·externos estão sendo realizados sem a sua anuência, sem a sua aprovação, é claro que esses empréstimos estão sendo feitos ilegalmente. Agora eu quero me situar dentro daquele aspecto que tem sido a razão de ser de toda a minha existência política,
para que a autonomia municipal, consagrada em todos os textos constitucionais brasileiros, não continue a ser uinã. farSa, não continue a ser um engodo,
não continue a ser uma inverdade. Os municípios, quando necessitam contratar empréstimos, têm um órgão eleito pelo poVo e esse 6rgãó -é a Câmara de
Vereadores, que examina o empréstimo, que ariaJiS_a_O seu plano de aplicação.
Portanto, a simples aprovação pela Câmara Municipal esgota o poder do município" em contratar esse empréStimo. :E:, sem dúvida alguma, uma ignomínia
que o Senado continue a insistir, invadindo e invalidando a autonomia muni~
cipal como, também,- o Senado comete o mesmo equívoco em relação à Assembléia Legislativa, que é o 6-i'gão responsável pela autorização dós emprés~
ti mos estaduais - refiro~me aos empréstimos internos--, o Senado insistir
em desrespeitar, mesmo, o princípio federativo, exigindo a sua aprovação,
exigindo que esse empréstimo seja, por aqui, analisado. Disse bem o nobre
Senador Mauro Benevides, argumentou com muita proficiência e; mais do
que isto, deu uma lição a todos nós, que o Senado precisa compreender isto.
Ora, os municfpíos estãõ esvaídOs, os Estados estão empobrecidos. Por que
não concedermos esses empréstimos internosrEu apelaria para V. Ex'! Deixemos para debater os empréstimos externos porque, estes, realmente, impli~
cam no aumento da dívida do país, mas quanto a esses empréstimos internos,
nós devemos respeitar a autonomia municipal, nós devemoS respeitar a auto~
nomía dos Es-tados, porque só assim nós seremos dignos da Federação que juramos defender. Era o que eu queria dizer a V. Ex•, agradecendo e pedindo
desculpas por ter sido mais longo do que desejava, sem que, de leve, fosse minha intenção prejudicar ou perturbar o curso do magnífico pronunciamento
de V PxP-
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Só que V. Ex•, nobre Senador Lomanto Júnior. com as suaS palavras, me convida a fazer um outro discurso.
Eu estou !ratando de uma matéria específica em relação aos empréstimos do
meu Estado e V. Ex~ me convoca para uma discussão mais ampla. Considerome tamb~m _um.mu_nicipali-sta como V. Ex• Sou baStante sensível aos pleitos
dos Srs. prefeitos municip~is. Agora estou no momento jungído a uma decisão de minba B:.mcada__que, ainda ontem, conforme proposta que entreguei à
liderança do PDS, no Senado, numa abertura de sua posição obstrucionista,
decidiu aprovar, prioritariamente, todos os_ empréstimos aos municípios, de
até 50 milhões de cruzeiros.

O Sr.-Lomanto Júnior- Seria muitO mais Jógíco que .aprovássemos to:
dos os empréstímos internos.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Lembro a V. Ex• que essa decisão
implica na aprovação de cerca de 132 empréstimos aos municípios, sendo que
nós ternos, em tramitação na Casa, em torno de 3.00.
Agora, quanto mais, se V. Ex• pretende ampliar esse número, eu apenas
lembraria a V. Ex'- sem querer de maneira alguma manter o debate, porque
não pretendo sair do curso de minhas considerações sobre a Paraíba - que a
maioria desta Casa não é nossa,- não ê do PMDB; é do PDS. V. Ex.8s têm 37
Srs. Senadores, dos quais apenas 4 em campanha de reeleição ou para a disputa dos governos estaduais.
O Sr. Lomanto Júnior- -A responsabilidade desta Casa não é apenas da
Maioria; ela engloba todos os seus integrantes.

O SR. HUMBERTO LUCENA- A Oposição conta com 30Senadores
ao todo, dos_ quais 19 em campanha aberta para a reeleição ao Senado e para
os governo~ de Estado. Veja V. Ex• que a responsabilidade está definida.
O Sr. Marcos Freire- V. Ex• jã Viu Maioria resporisabilízar Minoria
por não aprovar uma matéria? Onde é que jã se Viu uma coisa deSsaS?!
O Sr. Lomanto Júnior-- -A fesponsabilidade é do Senado.

O SR. HUMBERTO LUCENA Freire.

e o caso,

nobre Senador Marcos

O Sr. Milton Cabral- Permite V. Ex•?
O SR. HUMBERTO LUCENA Senador Milton Cabral.

Concedo um novo aparte ao nobre

O-Sr. Milton Cabral- Seriador Humberto Lucena, ~tendendo à citação
do Senador Evelásio Vieira, eu queria acreScentar o seguinte: o endividamento nacional de 60 ou 70 bilhões de cruzeiros nada tem a ver com a exportação
de matérias-primas que, na sua opinião, é entregue a preços vis às multinacionais. O _mercado internacional é amplo, o Brasil tem relações comerciais com
quase todos os países do mundo t;:: os preços não dependem de injunções dessa
natureza. Não há a menor procedência o argumento de S. Ex• No caso esta~
dual, é evidente que o Governo de Estado, o Governador Tarcísio Burity, es~
tá lutando desesperadamente para manter um mínimo de sobrevivência da
eCOnOmia estadual. E, repetindo o que eu já disse antes, diante da crise evi~
dente que atravessa a região há longo tempo, não há outros meios a não ser
apelar para financiamentos internos e externos. A Maioria aqui, d_o PDS desta Casa, nada mais faz do que atender às necessidades do povo deste País,
sobretudo das regiões mais atrasadas. O PDS deve assumir a responsabilidade mesmo por esses empréstimos, porque ele está lutando para ajudar os Es~
tactos e Municípios.
O Sr. Marcos Freire- No entanto, não o tem feito, porque ele- o PDS
- não comparece para votar os empréstimos.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Re.almente a responsabilidade, pela
falta de fórum é toda do PDS, nobre Senador.
O Sr. Milton Cabral- V. Ex• s~e que temos urna maioria de 2 Senadores e ê muito. comum Senadores doentes~ ausentes por esta ou aquela razão,
que não têm nenhuma conotação com posição política ou qualquer coisa des~
se tipo porque, na realidade, o empenho da Maioria do PDS é ajudar os Esta~
dos e Municípios, os quais deveriam receber da Oposição um mínimo de solidariedade nesse empenho.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Só que a maioria não é apenas de 2
Senadores; é de 7. A Oposição tem 30 Senadore> e o PDS dispõe de 37.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Solicito ao nobre Líder não
aceitar mais apartes e concluir o seu pronunciamento, porque o tempo de
Exf. já foi ultrapassado.
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a advertência de V. Ex• e
conto com a compreensão dos meus nobres pares.
Sr. Presidente, permita-me apenas ouvir os dois apartes finais dos Senadores Marcos Freire e Agenor Maria.
O Sr. Marcos Freire - Só para registrar, Senador Humberto Lucena,
conclui-se das palavras dos representantes do PDS que, talvez, mais fraco,
mais frágil que os municípios só mesmo o PDS, porque não tem força exatamente para ajudar, como disseram que era o seu propósito, os municíPios.
Quer dizer, se uma Maioria- passam-se os meses, passam anos- não consegue exatamente aprovar matêria em torno das quais eles dizem que têm interesse, então é porque realmente o PDS ê mai_s frágil do que-os próptiós rtüinícípios.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas, quando o PDS quis aprovar o
nome do Ministro Alfredo Buzaid, os seus Senadores vLeram sôfregos ao plenário e deram uma Maioria ttanqüila.
O Sr. Marcos Freire - Então a história não estã b~ C<?Dtada.
O Sr. Lomanto Júnior (Fora do microfone)- Com esse Regimento, não
há maioria aqui que consiga aprovar nada!

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• estã dando um aparte fora do
microfone e sem permissão do orador.
O Sr. Marcos Freire- O caso enfocado por V. Ex• desmente as palavras
do Senador Lomanto Júnior-_
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o nobre Senador Agenor Maria.
O Sr. Agenor Maria- Nobre Senador Humberto Lucena, amelhor maneira dos municipalistas do Governo ajudarem os municípios brasileiros ê
mudar essa filosofia tributária que estã aí empobrecendo estes municípios e
centralizando nas mãos do Govern_o fe_9eral toda a econom~11 do País. A melhor maneira seria esta. Se o_Senador Lomanto Júnior quer ajudar os municípios e os municipalistas, a partir de hoje junte-se aos prefeitos, vã ao Presi~
denta da República e imponha a modificação dessa filosofia, que empobrece o
município brasileiro. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. HUMBERTO LUCENA- Completando o pensamento de V.
Ex'-, Senador Agenor Maria, nós d-á PMDB- e creio que .de todos os demais
partidos de Oposiçãõ - votaríamos com agrado, com alegria mesmo, -ern
praz.o de. urgência urgentíssima, uma proposta de emenda da constitucional
do Governo que promovesse, através de uma reforma tributária, uma nova
distribuição de rendas para fortalecer as finanças dos Estados e dos municfpios, retirando-os da condição de pedintes perante a União~ perante os bancos oficiais, perante o Senado.
Prossigo, Sr. Presidente.
Em suma, o atual Governador da Paraíba, em menos de três anos de Governo, aumentou em 81,5% o endividamento do Estado em_moeda estrangeira. Ao assumir o Governo, a dívida externa da Paraíba era de USS
9,000,000.00, (nove milhões de dólares). Até agora elevou-a para lÍS$
49,400;000.00 (quarenta e nove milhões e quatrocentos mil dólares), quer
mais US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), e ainda pode pedir mais
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), de acordo com decisão da Assembléia Legislativa do Estado, a quem solicitou atitori_zªÇ_ão para financiamentos externos atê USS 80,000,000.00- (oitenta milhões de dólares).
No que tange ao endividamento interno pretende acrescê-lo em mais de
Cr$ 749.781.000,00 (setecentos e quarenta e nove milhões e setecentos e oitenta e um mil cruzeiros), dando como garantia à Caixa Econômica Federal as
quotas do Imposto Sobre Circulação de Mercador_ias - ICM.
Ora, Sr. Presidente, Srs Senadores, foi o próprio Sr. Governador da Paraíba, ao responder entrevista coletiva que concedi à imprensa do meu Estado, aliãs com palavras desabridas que não se compadecem com a compostura
que deve manter um chefe de Estado, quem afirmou, categoricamente, que a
receita proveniente do ICM só dá para pagar bem o funcíonalismo do Estado. Como então S. Ex'" oferece as quotas do ICM da Paraíba em garantia desse empréstimo à Caixa Econômica Federal? Das duas uma: ou o Governo do
Estado honrarão seu compromisso com a Caixa Econômica_Federal e atrasará o pagamento do funcion_ã_lismo ou, então manterá em dia o funcionalismo,
mas não terá condiçõeS de resgatar as parcelas do empréstimo à Caixa Econômíca Federal!
E não se deve esquercer que os empréstimos externosjâ contraídos e por
contrair só poderão ser pagos também com recursos do ICM.
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Ainda mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Sr. Governador da Paraíba
está em fim de mandato, com poucos meses de governo, o que quer dizer que

esseS empréstimos agravarão de tal sorte a situação financeira que o Governador eleito a 15 de novembro próximo não terá condições de administrar o
Estado. Passará todo o tempo de suã ge&tão pagando compromissos assumidos no Governo anterior.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que- parece certo, incontestável
mesmo, é que o- Sr. Governador do Estado, convencido da vitória do PMDB
na eleição para o Governo resolveu f~zer uma política de .. terra arrazada"
para dificultar a tarefa do futuro governante da Paraíba. Tanto assim que,
inescrupulosamente, colocou toda máquina adminsitrativa do Estado a serVIçO-da campanha do PDS e dos seus candídàtos·. Nunca se nomeou e se contratou tanto na Paraíba. É uma política de clientela desenfreada que, cada dia
que passa, sacrifica mais os cofres do Estado.
Isto, sem falar nos gastos excessivos com a propaganda oficial. Agora
mesmo apôs a divulgação de sua imagem colorida em anúncio de 2 páginas
na revista Veja. ao preÇo modico de CrS 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil cruzeiros), numa ostentação abusiva de sua vaidade pessoal, o Sr. governador do Estado, aproveitando aquela criação publicitãria, resolveu exibila em dezenas de out-doors por todos os recantos da capital e do interior da
Paraíba, apesar de dizer que não é. candidato a nenhum posto eletivo.
Anúncio semelhante, em preto e branco, foi tarri.bém publicado na revista Visão.
Aliás, a respeito da publicidade oficial, a coisa já chegou a tomar ares de
escândalo na Paraíba, quando o atual Governador foi obrigado a demitir de
--;uas funções o seu primeiro Secretário de Co_municação Social, Sr. Carlos
Roberto de Oliveira, que fora flagrado em processo de grave corrupção administrativa, comprovaaõ poi:' fita magnética devidaniente gravada e até hoje
guardada a sete chaves pelos autores da denúncia que, vez por· outra,
ameaçam divulgar o Seu conteúdo.
Ã prop6síto ainda da orgia publicitãría do Sr. GoVernador d-o meu Esta·
do, trago o testemunho até de titulares de órgãos federais do primeiro escalão, segundo informe publicado pela Folha de S. Paulo, na sua secção "Painel", edição de 15 do corrente, nos seguintes termos:
~'Números da exibição
O Palácio do Planalto não está vendo com bons olhos a massa
de propaganda pessoal que alguns governadores de Estado estão
promovendo pelos jornais, rãdio e televisão.
Existe até um órgão federal, qual suspeito seja do SNI - que
está fazendo completo levantamento desses gastos, para posterior
"cobrança" dos responsáveis. Folheando matêria publicitária numa
revista de circulação naCional, paga pelo Governo da Paraíba, o dirigente do órgão desabafou; .. Isto é um absurdo".
Por sua vez, O Estado de S. Paulo. do dia 25 último, ao anunciar a possível renúncia de alguns Governadores que pretenderiam disputar postos eletivos, abriu espaço para esta notícia:
.. 0 Governador da Paraíba, Tarcísio Budty, tem concentrado
de tar sor"te a prop·aganda Oficial sobre su_a administração e sua personalidade, que se suspeita esteja plantando a semente de sua candid.atura a Deputado federal".

AliáS, o eminentejurísta Dalmo Dallari, em artigo publicado no Folha de
S. Paulo, de 25 deste mês, sob o título_ "O direito de ter direitos", a certa altura afirma:
"Outra idéia fundamental ê que o direito seja para todos. Assim, é contra o direito democrático a existência de privilégios obti·
dos e _desfrutados através do artifício das formalidades, quando é
evidente a imoralidade de tais privilêgios. Isso acontece, por exemplo, quando o dinheiro do povo é usado para programação pessoal
de Governantes, visando satisfazer vaidades, bem como para fins
contrários ao interesse público, como o enriquecimento de pessoas
ligadas ao Governo ou a compra -de consciênicas. Em todos esses casos podem haver regras formais qUe protejam a imoralidade, dandolhe sustentação legaL Mas essas regras serão anti-democráticas, ainda que tenham a aparência de regras jurídicas".
St. Presidente, Srs. Senadores:
Infelizmente, o que vem ocorrendo na Paraíba não ê privilégio de meu
Estado neste ano eleitoraL
Projeto recentemente_ apresentado na Câmara Federal pelo Deputado
Audálio Dantas, PMDB-SP, pretende exatam~_~te vedar a propaganda paga
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por órgãos de Administração Pública Federal, Estadual e MuniCiPãl com indicações de nomes de autoridades_ ou ªdministra_dru:es_, _
Em sua justificativa ao Deputado salienta com propriedade que "os detentores do Poder utilizam-se da publicidade comercial para enaltecer suas
pessoas e o grupo 'políttcO-partidârio ao qual se encontram vinculados, procurando '"vender" uma imagem positiva.
Tal procedimento, além de configurar mau uso dos dinheiros públicos,
pois seguramente verbas de vulto são desviadas para essa "campanha", constitui, ainda, uma forma de viciar o processo eleitoral, o que se nos afigura
inadmissível.
Somente no Estado de Minas Gerais, que de tantos e graves problemas
se ressente, o Governador Francelino Pereira, de acordo com denúncia formulada pelo jornal O Estado de S. Paulo, edição de 3 de janeiro de 1982, gastou cerca de quinhentos milhões de cruzeiros para melhorar sua imagem e
promover os candidatos oficiais.
Em São Paulo, o Governador Paulo Maluf, utilizando-se de empresas
como a VASP, o BANESPA, a CESP, a SABESP, a Caixa &onômica EstaJual, e várias outras, vem promovendo agressiva campanha de publicidade,
visando a sua promoção pessoal, em todo o País.
Além das verbas de propagandas gastas nos jornais e rádios privados,
essa verdadeira escalada de corrupção eleitoral atinge os veículos de comunicação social pertencentes ao GOvernei, cOmo é o caso da Rádio Televisão Cultura, em São Paulo."
E prossegue o Deputado Audâlio Dantas em sua justificati_v_a:
"No Paraná, no Rio Grande do Sul e em outros Estados e Municípios, o
panorama é o mesmo, bastando ressaltar-se que Rondôriia, Estado que acaba
de ser criado, jâ esbanja seus parcos recursos com a promoção pessoal do coronel nomeado Governador.
Os casos aqui mencionados configuram não apenas corrupção administrativa em alta escala, mas, basicamente, um grave vício no processo eleitoral
e na lisura das eleições a serem realizadas proximamente."
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que não quero, nem posso,
nem devo, dentro desse contexto é, aí sim, cometer um crime contra a Paraíba
e o seu povo, aprovando novos pedidos de empréstimos ao meu Estado. Pesei
bastante a minha responsabilidade e decidi antecipar hoje desta tribuna, que
desta vez, darei o meu voto contrário a esses financiamentoS, quando eles forem finalmente incluídos na Ordem do Dia.
Não devo contribu_ir, com o meu apoio, para deteriot"ar ainda mais_a situação financeira da Paraíba. Os paraibanos me conhecem e sabem que não
assumiria semelhante atitude se não fosse para preservar os altos interesses do
Estado.
Quanto às obras que eventualmente seriam feítas com os recursos deSses
empréstimos, muitas delas poderão ser custeadas por recursos federais através de convêniOs com o Estado. E as_que porventura não forem concluídas ficarão para o futuro Go~emo, cujo titular será eleito pelo voto soberano do
povo, ainda este ano.
Aliás, a título de ilustração, o Sr. Governador da Paraíba embargou a
entrega pelo Ministério do Interior a cerca de lO (dez) municípios dirígidos
por prefeitos do PMDB, de recursos do Programa de Assistência ao_s Municípios, sob o argumento de que os prefeitos ilão mereciam a sua confi.ança. E
como quer S. Ex• que nós, do PMDB, lhe abramos um crédito de confiança?
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Se o Sr. Gov_ernador da Paraíba pretende a aprovação dos seus pedidos
de empréstimos que apele aos 37 Senadores do PDS que são a maioria mais
que absoluta do Senado Federal, para que lhes assegurem a sua presença e o
seu apoio. Quanto a nós, do PMDB, não permitiremOs, com O nosso voto,
que se leve a Paraíba ao total descalabro administrativo; numa gestão ruinosa
aos interesses do Estado, que abandonou as prioridades básicas dos setores
econômico e social, de um povo pobre e quase miserável, para entregar-se, de
corpo e alma, à construção de um Espaço Cultural que é, sem dúvida alguma,
uma obra faraônica que agride as populações carentes do Estado e não. tem
similar no Pais e, talvez, na América Latina.
O mais lamentâvcl, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que, também na Paraíba, é cada vez maior a contradição e O abismo entre o discurso-Do Sr. Governador e a sua ação político-administrativa.
O Sr. /Marcos Freire- Não é só no Estado da Paraíba, nobre Senador.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

MuiJo grato a V. Ex•
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Senão, vejamos. Ao assumir o governo da Paraíba, o Sr. Tarcisio Burity,
ainda sob o tremendo impacto da surpresa_9e sua escolha biônica, pro_clamou
categoricamente:
"Não compreendo Democracia sem o respeito aos direitos das
minorias;"
"Não compreendo Democracia sem oposição aguerrida e fiscalizadora dos a-tos governamentais;"
"Não compreendo Democracia sem impiensa livre e independente, que informe corretamente a opinião pública, a fim de que
esta possa julgar a ação administrativa, para que o povo saiba o que
se faz em seu beneficio."
Enquanto isso, Sr. Presidente, Srs. senadores, a terrível intolerância do
Sr. Governador da Paraíba para com as críticas da oposição cresce dia a dfa,
a ponto de perder totalmente a sua serenidade e, até mesmo, a compostura
que lhe eXíge o ccirgo, para usar Contra os seus adversários uma linguagem de
arreeiro, numa demonstração de total deseqüilíbrio emocional e até mesmo
de grave perturbação psicológica.
Ademais, como muito bem denunciou o futuro Governador da Paraíba,
Deputado Antônio Mai'Íz, o Sr. -Governador do -Estado '"está tentante controlar abusivamente os meios de comunicação local, através do esbanjamento
de verbas publicitárias". A sua insânia, nesse setor, não tem limites, pois inúmeras vezes, para impedir a execução de contratos _do_s veículos de radiodifusão com o PMDB, não vacilou em requisitar, por conta do dinheiro do povo,
exatamente a mesma data e horário para fazer sua propaganda oficial.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Este era o pronunciamento que julguei necessário fazer hoje, nesta Casa,
repito, com certo constrangimento, por abordar tema político do meu Estado, para responder às constantes e infundadas acusações que à minha pessoa
tem sido feitas pelo Sr. Governador da Paraíba.
Ao longo de mais de 30 anos de minha vida de homem público, no
exercício" dos diversos maOdáfos que recebi do PoVo de meu Estado, sempre
mantive com oS meu'---s- adVersários políticos- um debate vigoroso e franco, porém dentro de um alto nível, que estou convencido deve ser o nível do debate
político entre adversáriOs leais, que não temem o julgamento soberano do
povo através do voto Hvre. Não tem sido esse, infelizmente, o comportamento do atual Governador de meu Estado, aliás escolhido indiretarilente em
1978.
Não vejo a hora, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, das eleições de 1982,
para que o povo da Paraíba mostre ao Brasil, mais uma vez, que continua fiel
às suas melhores tfadições cívicas, numa linha de rebeldia e altivez que não se
coaduna com os desmandos administrativos que infelicitam, já por longo
tempo, a nossa terra e o seu povo bravo e forte. (Muito bem.1 Palmas. O orador é cumprimentado.}
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
CERTIDÃO
Cátifico, a pedido verbal da parte interessada, que o Projeto de Resolução n9 141, de mil novecentos e setenta e nove (de autoria da Comissão de
Finanças como conclusão de seu parecer n9 1.068, de mil novecentos e setenta
e nove), que autorizava o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de emprêstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões
de dólares americanoS), para financiar projetes de desenvolvimento econômico social do Estado foi aprovado, sem discussão, na sessão extraordinária de
Vinte e rtove de novembro de mil novecentos e setenta e nove, em votação simbólica, transformando-se na Resolução n9 130, de mil novecentos e setenta e
nOve;-publicadO no Oíádo do CongresSo Nacional (Seção II) de primeiro de
dezembro de mil novecentos e setenta e nove, página 6.589. E por ser verdade,
eu, Nerione Nunes Cardoso, Secretârio-Geiral da Mesa, lavrei a presente Certidão, que vai por mim assinada e autenticada pelo Senhor PrimeiroSecretário do Senado Fed_eral. Senado Federal, em quinze de abril de mil novecentos e Oiir!ilta e dois~ NeríOne Nunes_ CardosO, Secretârio~Geral da Mesa,
Senador Cunha Lima, Primeiro-Secretário.
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
CERTIDÃO
CertifiCo, a pedido verbal_da parte interessada, que o Projeto de Resolução n"' s4, de mil novecentos Oitenta e um, que autorizava o Governo do
--EStado da Paraíba a realizar operação de empréstimo externo, no valor de
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), destinado a Programas Estaduais de Investimento, foi apreciado por esta Casa na sessão or-
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dinãria de vinte e nove de junho de mil novecentos eoitenta_e um, obtendo
trinta e um votos SIM, um abstenção e oito votos NÃO, tendo-se transformado na Resolução n9 43, de mil novec~ntos e oitenta e um, publicado no Diário
do Congresso Nacional de sete de julho de mil nÕvece_ntos e oitenta e um~ pãgina 12.568. E por ser verdade, eu, Nerione Nunes Cardoso, Secretãrio-Geral
da Mesa, lavrei a presente Certidão, que vai por mim assinada e autenticada
pelo Senhor Primeiro-Secretário do Senado Federal. Sen_ado Federal, em
quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e dois. Nerione ~unes C~rdoso,
Secretário-Geral da Mesa, Senador Cunha Lima, Primeiro-Secretãrl~
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Federal, em quatorze de abril de mil novec_entos e oitenta e doi~. Nerione Nunes Cardoso, Secretário-Geral da Mesa, Senador Cunha Lima, PrimeiroSecretário.

VERIFICAÇÃO DE VOTAÇÃO
Item 23 da pauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO 1'!'~4, DE 1981
Sim- 31
Abstenção Não - 8
Total- 40

I

CERTIDÃO

NOMES:

Certifico;- a pedido verbal da parte interessada, que o _Oficio i19 S/38, de
mil novecentos e oitenta e um, (n9 588,de vinte e três- de novembro de mil novecentos_ e oitenta e um, na origem), do GoVerno do Estado_.da.Pªrru1La, solicitando áutod:taÇãó do Senado Federal para que aquele Estado possa contratar operação de crédito, no valor de US$ 20,000,000.00 (VTnte ri:tilhões .de
dólares americanos)~-destinado ao Programa de Investime_nto do Estado, foi
recebido e lido na sessão de vinte c .sete de novembro de mil nov~_ç__e_ruo:o e oitenta e um, publicado em avulsos e despachados às Co-missõeS de Firianças..e
de Constituição-e Justiça. CCrtífiCo;ãJ.ilda, que a COnUS_sã<fde Finanças, examinando o referido Oficio,- apresentou, como concJuSão de. .seu parecer· n'i'
1.3'90, de mil novecentos e oitenta e um, o Projeto de ResOLução n_9 247, de mil
novecentos e oíti:ilt3 -e üm, Córicedendo -a ·autOrização solicitada. Estudada
pela Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto recebeu _deste órgão- técnico o parecer n'i' 1.391, de mil novecentos e oitenta e um, pelã. constitucionalidade e juridicidade; pronto para inclusão em Ordem do Dia, o Projeto de Resolução_ n'i" 247 de mil novecentos e oitenta e um, enconrra~·se na- secretariaGeral da Mesa, não tendo, até a presente data, sido submetido à apreciação
pelo Plenário~ E por ser verdade, eu, Nerione Nunes Cardoso", SecretárioGeral da Mesa, lavrei a presente Certidão, que vai por -inirit assihada ·e- autenticada pelo Senhor Primeiro-Secretário do Senado Federal. Seriado F~_deral,
em quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e dois. Nerione Nunes Cardoso, SecretáriO-Geral da Mesa, Senador Cünha Lima, PrimeirO-Secretãrio.

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico, a pedido verbal da parte interessada, que a Mensagem n'i' 390,
de mil novecentos e oitenta e um, {n'i' 588, de primeirO de dezembro de mil novecentos e oitenta e um, na Presidência da República), propondo ao Senado
Federal seja autorizado o Governo do Estado da Paraíba CO.Q.tr~t3;~ op_eração de crédito no valor de CrS 749.781.000,00 (setecentos e:-quafenià e noVe
milhões e setecentos e,oitenta e um mil cruzeiros), para os fin_s que especifica,
foi recebida e lida na sessão ordinária do dia dois de _dezembro de mil no_vecentos e oitenta e um, publicada em avulsos e despachada às CQmisSões de
Economia e de Constituição e Jus_tiça. Celtiijco, ainda, que a referida Mensagem se encontra, na presente data, distribuída ao Relator na comissão de
Ecoriõtnia, Senador Milton Cabral, que ainda não apresentOu seu Relatório
àquele Órgão TécnicO. E por ser verdade, eu, Nerione Nunes Cardoso,
Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente Certidão, que vai por mim assinada e autenticada pelo Senhor Primeiro Secretãrio do Senado Fedc;ral. Senado
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Aberbal Jw:ema - S
Alberto Silva - N
Alexandre Costa - S
Aloysio Chaves - S ~ ~
_A!llar_ill furl_an_--:- N _
Arno Damiani - SBenedito Canelas - S
Bernadino Viana - S
Cunha Lima ~ S~
Dinarte Mariz ~- $Dirceu Ca-i"dos_o -= N
Eunice Mfchiles - S -- EVilaSio -Vieira - N
Gabiíel Hermes ~ S
Helvídlo Nunes - S
Hugo Ramos --'- N
Humberto Lucena_--:-- S
João Calmou ~ S
João Lucia :-:- S
Jorge Kalume - S
_]os~- _Caixeta_:-.~-,

José Fragelli - S
Josê Lins- S
Jos_é S_arney - S
Laelia de Alcanfara~ A
uizãrO Barbosa--.:_ NLeite Chaves - S
.Lo manto Junior - -S
Louriyal_ Baptista - S
Luiz Cava~cant_e- S
~Martins Filho - S
Moacyr Dalla - S
~]\lilo Coelho - S
Orestes Quércia - S
Passos Pôrto - S
Paulo Brossard __:_ N
Pedro $imon ,.,-.N
Raimundo Parente - STancredo Neves - S
Vicente VuoJo - S

ATA DAS COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Delegação
Legislativa n9 02, de 1982, que "Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para elaboração de lei criando em cada unidade
da federação um "Centro de Treinamento e Educação de Trânsito''.

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE
1982
Aos vinte e três dias do mês de março do ano de mil noventos e oitenta e
dois, às dezessete horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões da Comissão
de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Eunice Michiles, Raimundo Parente, Passos Pôrto Mauro Benevides e
Deputados Nosser Almeida, Josué de Souza, Horácio Matos, Raul Bernardo,
Saramago Pinheiro, Isaac Newton e Octacílio Almeida, reúne-se a Comissão
Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Propos-

ta de Delegação Legislativa n• 02, de 1982, que "Propõe a delegação de poderes ao Presidente d-a República para daboraçãO de lei criando em cada unidade _da fe_deração um "Centro de Treinamento e Educação de Trânsito".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
João Calmon, Lourival Baptista, Leite Chaves, Lâzaro Barboza, Mendes Canale, Alberto Silva e Deputados Walter Garcia, Tidei de Lima, Mârio Stamm
e Juarez Baptista.
De acordo com o que preCeitua b Regimento COmUm. assume a Presidência, enventualmente, o Senhor Senador Passos Pôrto, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proce-der a ~eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as çédulas, _o Senhor Senador Pas_sos,_Pôrto convida o Senhor
Deputado Octacílio Almeida pâra funcionar como escrutinador.
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Procedida a eleição, verificaMse o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Leite Chaves
Em branco .................................. -........ .

li votos
1 voto

lmcumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta dll.'
Emenda à Constituitào n'i'12, de 1982, que "acrescenta parágrafo Ú-·
nico ao artigo 85 da Constituitão Federal".
l• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
30 DE MARÇO DE 1982

Par_a Vice-Presidente:
Senadora Eunice Michiles
Em branco ..........................•... h~·

........

.

10 votos
2 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Leite Chaves e Eunice Michiles.
Assumindo a Presidência a Senhora Senadora Eunice Michiles agradece,
em nome do Senhor Senadoi Leite Chaves e no seu próprio, a- honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Nosser Almeida para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de ComiSsãO, lavi'ei a presente Ata
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irã à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de lei n"'
2, de 1982-(CN), que "dispõe sobre a transferência de ações da
COALBRA - Coque e Álcool da Madeira S/A, de propriedade do
IBDF - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, para a
União· Federal, e dá outras providências".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 1982

Aos trinta dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesse_te horas e trinta- minUtOs, na Sala· da Comissão de Finanças,
no SeJJ.-ado Federal, -presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, Aderbal
Jurema, Lourival Baptista, Jorge Kalume, Almir Pinto, Lázaro Barboza,
Laélia de Alcântara, Franco M_ont()ro, Agenor Maria, e Deputados José Machado, Pinheiro Machado e Mãrio M_oreira, re4ne-se a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de exanlinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Col'l:siiiu1ção n..,_q, de l982,_que ''aCrescenta parágrafo único
-ao artigo 85 da COnstitUição Federai·-~.
Deixam de comparecer, por motivO j~:Jstific_ado, os Senho_res Senadores
Raimundo Parente, José Richa e :óiPutados Josias Leite, Jairo Magalhães,
Marcelo Unhares, Adalberto Cimirgo, lgo Lasso, Jorge Uequed, Cristina
· · · -· ·
·
Tavares e Lúcio Cioríi.
Da acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Alm,ir_ Pinto, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimtrital,- o Senhor Presidente esclarece
que írã p-roceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuída!. as cêdulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Mário Moreira para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Lázaro Barboza ..........
~.
11 votos
Em branco .. , .. -.................................... ~ ..• 01 voto
Para Vice~Presidente:
S_enado_r_ Almir Pinto ........•.... ~ ................ ~... 11 votos
Em branco ..... _....... ••c-• ······-·~-·-······· • • • • • • • • 01 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores- Là:ZãrO- Birboza ·e Almir PintO.
y

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e dois, às dezessete horas e trinta minutos, ria Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Luiz
Cavalc-ante, Almir Pinto, José Lins, Gabriel Hermes, l.Ouflval Baptista, Agenor Mari3, Affonso Camargo e DePutados Jõsias Leite, Jairo Magalhães, Osvaldo Coelho, Ronan Tito e A-rnaldo Schmitt, reúne-se a Comissão Mista do
Congresso Nacional! incumbida de es_tudo e parecer sobre o Projeto de lei n9
2, de 1982-(CN), que "dispõe sobre a transferência de ações da COALBRA
- Çoque e Ãlcool da Madeira S/ A, de propriedade do IBDF - Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, para a União Federal, e dã outras
providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Sen3.dores
Lenoir Vargas, Leite Chaves, Teotônio Vilela, Lázaro Barboza e Deputados
Se:bastíão Andrade, Delson Scarano, José Amorim, Mãrio Frota e Ubaldo
Dan tas.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor DeM
putado Osvaldo Coelho, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata· da reunião anterior que, logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica havei iecebid6 OfícioS-âii Llderança do Partido DemocráticO Social - (PDS), no -Senado Federal, indicando o Senhor Senador Lourival Baptista para integrar a Comissão,- t!in
substituição ao Senhor Senador Jutahy Magalhães; e da Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - (PMDB), na Câmara dos Deputados, indicando o Senhor Deputado Ronan Tito para integrar a Comissão, em substituição ao Senhor Deputado Modesto da Silveira.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que, em virtude da substituição do Senhor Deputado Modesto da Silveira, anteriormente eleito titular
da Presidência da Comissão, irá proCeder eleição para Preenchimento do cargo vago. Distribuídas as cédulas, o Senhor Deputado Osvaldo Coelho convida o Senhor Deputado Arnaldo Schmitt para funcionar como escrUtinador.
Procedida a eleição, é o _Senhor Deputado Ronan Tito eleito por unanimida!e.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Ronan Tito agi-adece a
honra com que foLdistinguido, e concede a palavra ao Relator da matéria, Senador Almir Pinto, que emite parecer favorável ao Projeto dC Lei n9 2, de
-- - - 1982-(CN).
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovadO, sem--restiíÇões.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comíssão, lavrei a: presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e-lrã à publicação.
- -

••••••••••••••••

•

A_5:5umindo a PresidÇi1ç!a, O Sen_t~or Se_naçlo_r U._zaJo Barboza agradece,
em nome do Senhor Senador Almir Pinto e no Seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Adalberto Camargo para
relatar a matéria.
N_a4a m~ais hªven,do a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assisteiiie da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada,
será assinada pefo Senhor--Pres-idçnte-da Comissão, demais membros d-a Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n"' 14, de 1982, que "altera a redação do artigo 169 da
___ Constituição Federal, determinando o monopólio da União na comer- _________ çiaJi.zaçã_o de álcool carburante no território nacional".
- -I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
31 DE MARÇO DE 1982
Aos trinta e um dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta
e dois, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões da
Comissão de Finanças, no Seriado Federal, presentes os Senhores Senadores
Martins Fi_lho, Raimundo Parente, Passos Pôrtp, Jorge Kalume, José Lins,
Henrique Santillo, Teotônio Vilela; Laélía âC Alcântara, Leite Chaves e Deputados Odulfo Domingues, Antônio "Morimoto Joi-ge Vargas, reúne-se a
Comissão Mista do Congresso Nacional,--incumbida de estudo e parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constítuição n'i' 14, de 1982, que .. altera aredação do artigo 169 da Constituição Federal, determinando o monopólio da
União na comercializãção de ãlcool carburante no ·território nacional".
Deixani de compareCer; -por motivo justificado, os SeDhores Senadores
João Lúcio, Mendes Canal e e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Guida Arantes, José Amorim, Horácio Hortiz, Marcelo Cordeiro, Hélio Duque e
Celso Carvalho.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Passos Pôrto, que declara instalada
a· Comissão.
Em obediênCia- a__díSpositlvo--ré:gimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
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cédulas, o Senhor Senador Passos Pôrto convida o Senhor Deputado Antônio Morimoto para funcionar coriiO escfutinador.
Procedida a Cleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Leite Chaves . ~ ............. -... ~ ... -.. -....... 11 votos
Em branco ................ ~-·-· ... ~- .• ··-· .. ··--· ~~~-~...--..---- _ 1 voto
Para Vice-Presidente:
Senador Raimundo Parente .. ,_, ~ .-... ~· ..•...... -. ·--· ·-·. _ 11 votos
Em branco ..................... _........ ._ ... ·~·-·,·-~_.___.__... 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-presidente, os
Senhores Senadores Lei_te: Chaves e Raimundo Parente.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Leite Chaves agradece, em
nome do Senhor Senador Raimundo Parente e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Odulfo Domingues
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Martinho Jos_ê dos Santos, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comiss-ão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 8, de 1982
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto~lei n'? 1.889, de 12 de novembro de 1981, que "cancela débitos para com as autarquias federais
e dá outras providências".
1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), RÉALIZADA ÉM:JO-DE MARCO DE
1982
Aos trinta dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Fi!).anças,
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadorc;s_ Passos Pôrto, Lourival
Baptista, Jutahy Magalhães, Raimundo Parente, Gabriel Hermes, Aloysio
Chaves, M_auro Benevides, Affonso Camargo, HerlriQue Safliiflo e Deputados Manoel Ribeiro, Ludgero Raulino e Ubaldo Dan tas, reúne-se_ a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nO? 8, de 1982
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nO?_J.889, de 12 de novembro de_l981,
que .. cancela débitos para com as autarquias federais e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Sen~dores
Saldanha Derzi, Marcos Freire e Deputados Afro Stefanini, Ney Ferreira,
Hermes Macedo, Maluly Neto, Jorge Uequed, Francisco '--ibardoni, Paulo
Borges e Milton Figueiredo.
De acordo com o que preceitua o Regimento ComUm, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Gabriel Hermes,_ que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimenü1l, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice--Presidente da Comissão.
Distribuídas as céQ_yJas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor
Deputado Ludgero Raulino para funcionar-como esCrutihadOr.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Senador Affonso Camargo ....... : . . : . .•.....••..•.• ~ 11 votos.
Embranco .............. -.""""'; ........ ~ .... '.: ........-~-.- .•-lvoto.
Para Vice-Presidente:

Senador Raimundo Parente ............ _, ..........-. . .
Senador Mauro Benev"ídes ................. -........ •.

lO votos.
2-votos.

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Affonso Camargo e Raimundo Parente.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Affonso Camargo ·agradece, em nome do Senhor Senador Raimundo Parente e no sçu próprio, a honra
com que foram distinguidos e designa o _Senhor Deputado Manoel_Ribeiro
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reun~ão e, para constar, eu,
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da ComiSsão e irá à publicação.
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COMISSÃO MISTA
IncumbidO. de estudo e parfcer sobre a 'Mensagem n9 10, de 1982(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.891, de 15 de dezembro de 1981, que "dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de borderôs e ingressos padronizados, de emissão da EMBRAFILME, pelas
salas exibidoras nacionais''.
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE
1982
c.

Aos trinta dias do mês d_e_março do _ano_ Q~_ mil_ novece;ntos e oitenta e
dois!_ às- dezesSeis horas e quarenta cincO iiiin-UtOs~- na Sala da Comissão de
Finanças, no Sen-ã.d() ·pe-deral, pl-esentes- os Senh-Ores- Senadores Moa\iyr
Dalla, Lenoir Vargas, João Calmon, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume, Leite
Chaves, Henrique Santillo, Laélia de Alcântara e Deputados Aluízio Bezerra,
Edson Vidigal, Fernando Magalhães e Luiz Vasconcelos, reúne-se a Cotrtis-'
são Mista, incumbida de estUdo e parecer sobre a Mensagem nO? 10, de 1982(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congres~o_Nacional o t~xto do Decreto-lei n9 1.891,_de 15 de dezembro de 1981,
que ·~dispõe sObfe -obl-i&ã:toriectade do uSo cte borderôs e- ingl-essos padronizados, de emissão da EMBRAFILME, pelas salas exibidoras nacionais".
Deixam de comp-a-recer, por motívosju-stificRdos, os Senhores Senadores
Octávio Cardoso, Dirceu Cardoso, Mendes Canale e Deputados Vivaldo
Frota, Pedro Carola, Pedro Coll~ Antônio Pontes, Audâlio Dantas, Hildérico Oliveii""ã: ·e Pedro Sampaio.
De acordo com o que preceitua ó Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Lenoir Vargas que declara instalada a Comíssão.
-Em- obdiência_ a ~is positivo -regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vire-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cêdulas, o Senhor Senador Lenoir Vargas convida o Senhor
Deputado Aluízio Bezerra para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

e

a

Para Presidente:
senadOr Mendes Canale _....... ..---:._ ... ~· .. : ... .. .. .. . 10 votos.
2 votos.
Em branco ···········-········-·-··-~··~··-----···~-·
Para Vice-Presidente:
Senador Moacyr Dalla ..............~-··-·· .. ·---·-· 10 votos.
Em branco ......... ,. ••.•.. -·-··-····~---·-·.·--··-·····
2votos.
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os
Senhores Senadores Mendes Canale e Moacyr Dalla.
~--Assumindo a Presidência o Senhor Senador Moacyr Dalla, tendo em vista a ausência do Senhor Mendes Canale. agradece, em nome do Senhor Senador Mendes Canal e e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e
designa o Senhor Deputado Antônio Pontes para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata,
que, 1ida e aprovada, será :issinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da ComisSão e irá à publicaçãO.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de eXaminar e emitir parecer sob-re o Projeto de Lei n9
01, de 1982-CN, que "altera a Lei n9 5.919, de 17 de setembro de
1973, para autorizar o Poder Executivo a ti-ansferir o controle acionário de empresas subsidiárias da Siderurgia Brasileira S/ A- SIDERBRÁS e dá outras providências".
2• REUNIÃO, RÉAUZADA EM31 DE MARÇO DE 1982
Aos trinta e um dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta
e dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Luiz Fernando Freire, Jorge Kalume,
Bernardino Viana, Aderbal Jurem~. Almir Pinto, Octávio Cardoso, Roberto
Saturnino, Agenor Maria, __ Henrigue Santillo e_ Deputados Paulino Cícero,
Christiano Dias Lopes e -~!r?-aldo Schl!litt, reúne-s_e a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto
de Lei n' 01, de I982-CN, que "altera a Lei n' 5.919, de 17 de setembro de
l9V,_Para aUtorizar o Poder -ExeCutivO a- transferir o conirOie acionãiio de
empres~s subsidiárias da Siderurgia Brasilein! SfA- S!DERBRÃS e dá outras providêncías".
Deixam de comparecer, por motivosjustifiçados, os Senhores Senadores
Nelson Carneiro, Afforiso Carnargo e Deput_ados Adhemar Ghisi, Cardoso
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de Almeida, Antonio Ferreira, Cláudio Strassburger, Roberto Freire, Fued
Dib, Ralph Biasi e OsWaldo Lima.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Henrique Santillo, que, solicita, nos termos regimentais, a
dispen-sa da leitura da Ata da reunião anterior,- que, logo após, e dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofícios das
Lideranças do_ P_ar_tido DemoçJ;:ático Social, no Sen_ado Federal e_rt~ Câxnara
dos Deputados, indicando os Senhores Senadores Luíz Fernando Freire, Almir Pinto e Deputados Adhemar Ghisi e Christiano Dias Lopes, para integrarem a Comissão, em substituição aos Senhores Senadores_ Murilo Badaró ç
Jutahy Magalhães e DepUtados Josias Leite e Darcílio Ayre_s,_~especti~_a_E"I~n
te.
.
ProsseguiTido, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado _Paulino Cícero, qUe emite parecer favotãvel ao Projeto de Lei n9 01, de
1982-CN, na forma apreSentada.
Posto em discussão e votaÇão, ê o parecer aprovado, com restrições do
Senhor Deputado Christiano Dias Lopes quanto ao artigo 29 do Projeto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente -da Cón1Tssão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e ii"â à publicação:
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 12, de 1982·
CN, do senhor Presidente da Repuôlica submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.892, de 16 de dezembro de 1981, que ''estimula a capitalização das empresas mediante
isenção de imposto de renda sobre lucros decorrentes da alienação de
imóveis e de participações socletárias, e dá outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZA0AÉM·6-D"EABRILDE 1982
Aos seis dias do mês de abril do_ano de mil novecentos e oite_p.ta_e_d_ois, às
dez horas e trinta minutos, na Sala de reuniões, da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadore;s Jut_ahy Magalhães, Martins
Filho, Luiz Cavalcante, Jorge Kalume, Gabriel Hermes, João Lúcio, Affonso
Camargo, Lázaro Barboza, Franco Montoro e Deputados Nosser Almeida,
Vingt Rosado e Raimundo Din"iz, reúne-se a ComiSSão Mista incUmbida de
estudo e parecer sobre a_ Mensagem n{> 12, de 1982-CN, do Senhor Presidente
da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n"' 1.892, de 16 de -dezembro de 1981, -que--"estimula a capitalização das empresas mediante isenção de imposto de renda sobre lucros decorrentes da alienação de imóveis e de participações -societãrias, e dã outras providências".
Dei.Xálílde comparecer, por motivos justificados, os Senhores_Senadores
Mendes ca:nale, Orestes Quércia e Deputados Magno Bacelar, Jorge Paulo,
RoQerto Galvani, Iturival Nascimento, Antônio Anibelli, Ralph Biasi, Caio
Pompeu e Luiz Baccarini.
De acordo- com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Luiz CaValcante que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositlV(ft-egímertUll, o Senhor Presidente esclarece
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vic~Presidente _da ComiSsão.
Distribuídas as cêdulas, o Senhor Senador L_uiz Cavalcante convida o Senhor
Deputado Raimundo Diniz para funcionar como eScrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:
Deputado Iturival Nascimento ._ .. -. ~. _, .... -..-.--, .. -........ ·~ 11 votos
Em branco .............•................•• ~ . -........... O1 voto

Para Vice-Presidente:
Deputado Nosser Almeida ............................. I I votos
Em branco ......................•...•...•..••.•.••.. _. 01 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Iturival Nascimento e Nosser Almeida.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Nosser Almeida YicePresidente, no exercício da Presidência, agradece, em nome do Senhor Deputado Iturival Nascimento e no seu própriO, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Seilãdor Jutahy Magalhães. para relatar a matêria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Martinho José dos Santos, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e ii'á- à publicação.
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a mensagem

n~"

14,

de 1982MCN, do Senhor Presidente da República submetendo à delib~
_ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n91.894, de 16 de
dezembro de l981, qlie-"institui incentivos fiscais para empresas ex·
portadoras de produtos manufaturados e dá outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM6 DE ABRIL DE 1982
Aos seis dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e dois, às
onze horas e quinze minutos, na Sala da Coritissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins, Raimundo Parente,
Moacyr Dalla, Jutahy Magalhães, Lourival Baptista, Jorge Kalume, Affonso
Camargo, Henrique Santillo, Itamar Franco e Deputados Adriano Valente,
Cardoso Alves e Mário Frota, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examínar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 14, de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o
texto do Decreto-lei n"' 1.894, de 16 de dezembro de 1981, que "Institui incentivos fiscais -para empresas expórtãdoras de pfodutos rnanufaturados e dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo_s justificados, os Senhores Senadores
Mendes Canale, Gilvan RQcha e Deputados Antônio Amaral, Hugo Rodri~
gu~s ºa Cunha, Delson Sc~rano, Milvernes_ -~ima,_A!Jlilc~r de Queiroz, Sérgio
Ferrara, Horácio Ortiz e Milton- FigUeiredo.
De acordo com o que preceitua o Regiritc!iltó-Corhum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalume, que declara instalada a Coffiissão.
Em obediência a dispositivo regihl.Cnüll, a·-senhõr- Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas. o Senhor Senador Jorge Kalume convida o Senhor
Deputado Mãrio Moreira para funcionar como escrutin-ador.
Procedida a eleição, vedfica·se o segUinte resultado:

___ p_ar_q

_PLe_s_id.§IJ~f!:_

_

Deputado Sérgio Ferrara .......... _...................

12 votos

Para Vice-Presidente:
Deputado Adriano Valente ....... ~L
11 votos
Em branco······~·········-~·-"'··-·-- .. ··-""~-·····~··········· 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente; Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Sêrgio Ferrara e Adriri.no Valente.
As.su_mindo a_pres_id~n~i~Lo S~uh_q(Qeputado Adriano Valente agradece,
em nome do Deputado SérgiO Ferrara e no seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Lourival Baptista para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a prescrita Ata que, Hda e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais meriÍ.bros e irâ à publicação.
• • • • • • • • • • • • • • • • _.

•

•

COMISSÃO MISTA
Incumbida de es.tudo e parecer sobre a mensgem n9 16, de 1982-- (CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do t'ongrCsso-NaCiOn&l o texto dO Decreto-iei-n9 1.896, de 17 de de·
zembro _de_l981, que udispõe sobre a utilziação de instalações e ser.
viços destinados a apoiar e tornar segui-a a·navegaçãO aérea e dá Ou.
tras providências".
·
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 6 DE ABRIL DE 1982
Aos seis dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e dois, às
deze_sseis horas, na Sala de R,_euniões__ da__ CQmiss_ão~de Finanças, no Senado
Fed.eral, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Luiz Cavalcante,
Bernardino Viana, João Lúcio, Jutahy Magalhães, GaStão Múller, Mauro
Benevides, Evelásio Vieira, Alberto Silva e Deputados Francisco Leão, Gomes da Silva e José Costa, reúne-se a CciinlSsão MiSta, incumbida de estudo e
parecer sobre a Mensagem n"' 16, de 1982-(CN), do Senhor Presidente da RepUblica submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n' 1.896, de 17 de dezembro de 1981, que "Dispõe sobre a utilização de instalações e sCfViços deStin"ados a- apoiar e tornar segura a navegação aérea e -~á outras proVidências".
Deixam de comparecer J por motivos justificados, os Senhores Senadores
Martins Filho, Franco Montoro e Deputados Inocêncio Oliveira, João Faustino, Theodorico Ferraço, Mendes de Melo, Rubem Fiqueiró, Nabor Júnior,
Pedro Faria e Jorge Vargas.
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De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assurrie a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Gastão Múller, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Preisdente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gastão Múller convida o Senhºr
Deputado Francisco leão para funcionar como escrutiiiãdor.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado José Costa ...... , ................... ~-.~·.~- 11 votos
Em branco ...._.,_ .•..-.~··············~~-·-··-·~--r- .......... 1 voto
Para Vice-Presidente:
Deputado Gomes da Silva .... ·--- ...•..... ~ ...•.•. -.-:·-·~·
12 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados José Costa e Gomes da Silva.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado José Costa agradece, em
nome do Senhor Deputado Gomes da Silva e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jutahy Magalhães para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e irá à publicação.
y

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9
17, de 1982-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.897, de
17 de dezembro de 1981, que "dispõe sobre a composição da Categoria Direção Superior do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores,
do Quadro Permanente do Ministério Público Federal, e dá outras
providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM6 DE ABRIL DE 1982
Aos seis dias do mês de abril do ano Ç.e mil novecentos e oitenta e dQis, às
dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão_ de Finanças, no Sena~
do Federal, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Moacyr Dalla,
Raimundo Parente, José Lins, Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, Laélia de Alcântara, Saldanha Derzi e Deputados Nélio Lobato, Marcelo Unhares, Epitácio Cafeteira e Amadeu Geara, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de
estudo e parecer sobre a Mensagem n9 17, de 1982-CN, do Senhor Presidente
da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n' 1.897, de 17 de dezembro de 1981, que "dispõe sobre a composição da Categoria Direção Superior do Grupo-Direção e Assessorame:nto
Superiores, do Quadro Permanente do Ministério Público Federal, e dá outras providências".
Deixam- de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lázaro Barboza, Gilvan Rocha, Franco Montoro e Deputados Emidio Perondi, Ruy Silva, José Torres, Antônio Pontes, Juarez Furtado, Jorge Gama
e Peixoto Filho.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualinente, o Senhor Senador Passos Pôrto, qUe declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da ComrsSão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Passos Pôrto çoovida o Senhor
Deputado Epitácio Cafeteira para furicionan:omo escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senadora Laélia de Alcântara ....... ···-·~---~--~~·..,..-· ._.:.
Em branco .....................•.... -.. ~ .. --~~.·~·~····
Para Vice-Presidente:
Senador José Lins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
Em branco . . . . . . . . . . • • . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . ..

11 voto_s

.i

vot_o

11 votos
1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, a
Senhora Senadora Laélia de Alcântara e Senador José Lins.
Assumindo a Presidência, a Senhora Senadora Laélia de Alcântara agradece, em nome do Senhor Senador José Lins e no seu próprio ·a honra cOm
que foram distinguidos e designa o Senhor De"putado Antônio Pontes para
relatar a matéria.
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N3da mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, AssiStente da comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pela Senhora Presidenta, demais membros da Comissão e irâ à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer Sobre o Projeto de Lei n9
4, de 1982-CN, que "dispõe sobre a fixação do valor das anuidades e
tuas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício profissional''.
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 6 DE ABRIL DE 1982
Aos seis dias do mês dé_abril do ano de mil novecentos e oitenta e dois, às
dez horas, na Sala da Comissão- de_ Finanças, no Senado Federal, presentes os
Serihores Senadores Bernard(no Viana, Aderbal Jurema, Passos Pôrto, Raimundo Parente, José Richa, Alberto Silva. Affonso Camargo e Deputados
Nilson Gibson, Mendes de Melo, Amadeu Geara, Eloar Guazelli e Adhemar
Santiilo, reúne-se a Comissão Mista do COngresso- Nacional, incumbida de
examinar e emitir parecer sobre o Projeto de _Lei n9 4, d~ 1982-CN, que .. dispõe sobre a fixação do valor das anuidades e !ª_xas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício protissiona:J".
Deixam de comparecer, por motivo justíficado, os Senhores Senadores
Almir Pinto, José Lins, Mendes Canale, Gastão Müller e Deputados Josias
Leite, Jairo M-agalhães, Paulino Cícero, Antônio Pontes, Pedro Lucena e Airton sa:ndoval.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Alberto Silva, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Alberto Silva convida o Senhor
Deputado Eloar GuaZelli para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o segUinte tesultado:
Para Presidente:
Deputado Amadeu Geara .... , ....... __ ..... __ •......
11 votos
1 voto
Em branco ····-······-·~-·-····----···..--··~·······,.,;. ...... .
Para ·Vice-Presidente:
-Senador Aderbal Jurem a ..............•.. ~ ........... .,_ 11 votos
I voto
Em branco . ~· ......••................ ~ .. -· .~- .. ~ .~ ..
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputado Amadeu Geara e Sen_aÇ.9r Adei-bal Jurema.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Amadeu Geara agradece,
em nome do Senhor Senador Ad_~_rQal Jwrem_a_ e no seu próprio, a honra com
que foram distinguídos e desig-na o Senhor Deputado Nilson Gibson pararelatar a matéria.
: -_ Nada m~is have~do a traiar, en_cerra-se -a- reunião e, para constar, eu,
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos: Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da CornisS:ã9 -e irá _à publí?t_ção.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9
3, de 1982-CN, que "dispõe sobre filiação partidária em caso de incOrporação de partidos políticos, e dá outras providências".
2• REUNIÃO; REALIZADA EM 6 DE ABRIL DE 1982
Aos seis dias do mêS_de abril dÜ. ano de mil riovecentos e oite11ta e dois, às
nove horas, na Sala da Comissão de Finanças, n-o Senado FedCral, presentes
os Seni~ores Senador_es Lo~rival Baptista, Henrique Santillo, Laélia de Alcân~
tara, Lázaro Barboza, Itamar Franco e Deputados Antônio Russo, Waldir
Walter, Adhemar Santillo e Eds_on Vidigal, reúne-se a Comíssão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto
-deTei n9 3, de 1982-CN, que "dispõe sobre filiação partidária em caso de incorporação de partidos políticos, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Josê Líns, Passos Pôrto, Bernardino Viana, Jorge Kalume, Almir Pinto, Agenor Maria e Deputados Josias_ Leite, Jairo Magalhães, J9~ge Arbage, Isaac
Newton, Nilson Gibson, Oswaldo Melo e Aldo Fagundes.
- HaVendà_númcim _regimCnt3l, são abertos os trabalhos -pelo Senhor Presidente, senador Lourival BãPtlstã, que solicita, nos termos regiriientais, a
dispenSa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
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Prosseguindo, o _Senhor Presidente comunica o__ recebimento de Ofícios
das Lideranças do Partido do Movimento DemocrátiCo Brasileiro, no Senado
Federal, indicando os Senhores Senadores Lázaro Barboza, Laélia de Alcântara e Agenor Maria, para integrarem a Comissão, em substituição aos Senhores Senado_res Mauro Benevides, Affonso Camargo e Mendes Canale; na
Câmãf-a dos Deputados, indicando os Senhores Deputados Adhemar Santillo, Waldir Walter e Edson Vidigal, em substituição aos Senhores Deputados Modesto da Silveira, João Unhares e Walber Guimarães, anteriormente
designados.
Comunica, ainda, o Senhor Presidente, que a presente Sessão destina-se
à apreciação de requerimento de autoria do Senllo_r__ Sçnador Henrique Santillo, no qual solicita -sejam cOnVidados a prestar esclarecimentos sobre a matéria, pe-rante esta Comissão, oS Senhores Doutor João Leitão de Abreu, Ministro Chefe da Casa Civil da Presidêncía da República; Doutor Ibrahim AbiAckel, Ministró de Estado da Justiça; Senador José Sarney, Presidente do Díretório Nacional do Partido Democrático Social; Deputado Ulysses Guimarães, Presidente do Diretó?io Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro e, fiilalmente, o Doutor Bernardo Cabral, Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil-OAB.
o· Senhor Presidente esclarece que com a presença de, apenas, nove Senhores Parlamentares, não será possível a deliberação, por parte da Comissão
sobre o supracitado requerimento, marcando-se, oportunamente, uma nova
reunião para este fim.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irã
à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nt? 15, de 1982, que "revoga a alínea "a" do §
31' do artigo 147 da Constituição da República Federativa do Brasil".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
13 DE ABRIL DE 1982
Aos treze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezessete horas e quinze miniitos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Helvídio Nunes, João Lúcio,
Jorge Kalume, Raimundo Parente, Affonso Camargo, Henrique Santillo,
Franco Montoro, Mauro Benevides e Deputados Josias Leite, José Mendonça Bezerra, Amadeu Geara e Roberto Freire, reúne-se a Comissão Mista
do Congreso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à ConstituiçãO n9 15, de 1982, que ureVoga a 3.1íneã ·-'ã" do§
311 do artigo 147 da Constituição da República Federativa do Brasil".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Aderbal Jurema, EuniCe Michiles, Teotônio Vilela e Deputados Jairo Magalhães, Oswaldo Coelho, Francisco Rossi, Natal Gale, Antônio Russo, Rosemburgo Romano e Oswaldo Macedo.
De acordo com o que preceitua o Regimento Coinum; asstiffie a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalume, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimenlal, O-senhor Presidente esclarece
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Jorge Kalume convida o Senhor
Deputado Amadeu Geara para funCionar coiti(fescrutinador.
Procedida a eleição, verifica-Se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Roberto Freire .........................._. ~ ..........• 1
11 votos
Deputado Oswaldo Macedo ..........•........•......•...........
01 voto
Para Via-Presidente:
Deputado Oswaldo Coelho ........ - ........ -- . ---- . - - ... - .. -- . - .
11 votos
Deputado Jairo Magalhães ...................•. ············~·-·--·
01 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presídente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Roberto Freire e Oswaldo Coelho.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Roberto Freire agradece,
em nome do Senhor Deputado_Oswaldo Coelho e no seu proprio, a honra
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador'HelVídio Nunes' para
relatar a Proposta.
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
He_lena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n~' 3, de 1981, que "'acrescenta parágrafo ao
artigo 153 da Constituição Federal ...

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 1982
Aos treze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Vian3., Moacyr Dalla, Jorge Ka!ume, João Lúcio, Lourival Baptista, JÕão Calmon, José Richa, Lázaro Barboza e os Senhores Deputados Nosser Almeida, Nilson Gibson, Elquisson Soares e Arnaldo Schimítt, reúne-se il ComisSão Mista do Congresso Nacional,
incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à ConstituiÇão ri~' 3, de 1982, que Hacrescenta parágrafo ao artigo 153 da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
_Leite Chaves, A_genor Maria, José Fragelli e os Senhores Deputados Josias
Leite, Jairo Magalhães, Gomes da Silva, Guido Arantes, Jackson Barreto,
Carlos Bezerra e Edson Vidigal.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Arnaldo Schimitt, que~ solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o ~çnhor presidente co~unic~ o recebimento do Oficio da
Liderança do Partido_Democrálico SoCial, na Câmara dos_ Deputados, indicando os Senhores Deputados Nosser Almeida e Nilson Gibson, para integrarem a Comissão, em substituição aos Senhores Deputados Adalberto Camargo e Darcílio Ayres, respectivamente.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador Bernardino Viana, que emite parecer favorável à Proposta de Emenda à
Constituição n~' 3, de 1982, na forma apresentada.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Cõiriíssão, a presente ata que, Jida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n9 4, de 1982, que "dispõe sobre inelegibilidade por parentesco".

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 1982
Aos treze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezessete horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Raimundo
Parente, Aderbal Jurema, José Lins, Lenoir Vargas, Dirceu Cardoso, Henrique Santillo, Franco Montoro e os Senhores Deputados Leome Belém, José
Mendonça, Tarcísio Delgado e Louremberg Nunes Rocha, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 4, de 1982, que udispõe sobre
inelegibilidade por parentesco".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Benedito Canelas, Orestes Quércia, Tancredo Neves e os Senhores Deputados Josias Leite, Antônio Morimoto, Claudino Sales, Oswaldo Melo, Antônio Russo, Mário Frota e Jorge Moura.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Senador Lenoir Vargas, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, que solicita,
nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que,
logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Pfesidente comunica o recebimento de Ofício da
Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, no Senado Federal, indicando o Senhor Senador Henrique Santillo para integrar a Comissão, em substituição ao Senhor Senador Nelson Carneiro, anteriormente designado.
Prosseguindo, o Senhor Presidente cóhcede a palavra ao Relator, Senhor
Deputado Leorne Belém, que emite parecer favorável à Proposta de Emenda
à Constituição n9 4, de 1982.
Posto em discussão e v.otação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião_ e~ para_cón,star, e:u,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
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presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá
à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 8, de 1982. ( CN ), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.889, de 12 de novembro de 1981, que "cancela débitos para com as autarquias federais
e dá outras providências".

2• REUNIÃO, REALIZADA EM !3 DE ABRIL DE 1982
Aos treze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oiteilta e dois·,
às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, Lourival Baptista, Jutahy Magalhães, Raimundo Parente, Gabriel Hermes, Aloysio Chaves, Mauro Benevides, Affonso Camargo _e os Senhores Deputados Afro Stefanini, Manoel Ribeiro, Ludgero Rauiino e Ubaldo Dantas, ·reúne-se a -CõmtSSao Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem no 8, de 19&2-(CN), do Senhor Presidente sub_me~~ndo à deliberação do COngresso Nacional o texto do
Decreto-lei n'>' 1.889, de 12 de novembro de 1981, qué ••cancela débitOS para
com as autarquias federais e dá outras providêficias".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores_Senadores
Saldanha Derzi, Marcos Freire, Henrique Santillo e os_S~nhores Deputados
Ney Ferreira, Hermes Macedo, Maluly Neto, Jorge Uequed, Fral)._~isco Libardoni, Paulo Borges e Milton Figueiredo.
_
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo SenhOr Presidente, Senador Affonso Camargo, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado Manoel Ribeiro, que emite parecer favorável à Mensagem n9 8, de 1982(CN), nos termos de Projeto de: Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto etn discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eti,
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente de_ Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo ·senhor Presidente, deffiais membros
da Comissão e irã à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n'~
21, de 1982-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comuni~
ca haver \'etado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n'~ 23, de
1979, (n~' 1.849/76, na origem), que "estabelece normas sobre a doeu~
mentação exigida aos candidatos, em concursos públicos".
1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
15 DE ABRIL DE 1982
Aos quinze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oite_~ta e
dois, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões, da ComiSsão
de Finanças, no Senado Federal. presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Moacyr Dalla e Deputados Nilson Gibson e João Gilberto, reúnese a Comissão Mista do Congresso N_acional, incumbida de examinar e emitir
relatório sobre a Mensagem n9 21, de 1982-CN, pela qual o Senhor Presidente
da República comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 23, de 1979, (n9 1.849/76 na origem), que uestebelece normas sobre a documentação exigida aos candidatos, em concursos públicos".
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Moacyr Dalla, que declara instalada a Comissão.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Lázaro Barboza e Deputado Djalma Bessa.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presid(mte esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-~residente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Moacyr Dalla convida o Senhor
Deputado Nilson Gibson para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente
Deputado João Gilberto .. , ............. ~-· ._ ...•......•.. 3 votos
Em branco .........................••.... -~· •. -~ .. _~- 1 voto
Para Vice-Presidente:
Deputado Nilson Gibson ........•......•.• ~ ........•... 3 votos
Em branco .......•..•..•.•....•...•.......•......•.-.• 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados João Gilberto·e-Nilson Gibson. __
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Assumindo a Presidência o Senhor Deputado João Gilberto agradece, em
n()Ole do Senhor Deputado ~ilson Gibson e no seu próprio, a honra com que
fOraffi dJstinguidos a desigil:a o Se~~or _St;naQó~ o~ernardino Viana pa_ra relatar a matêria.
·
- ·
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a_reunlão--e, p3ra Constar; eu,
Martinho José dos Santos, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Coniissão e irá à publicação:
COMISSÃO MISTA
Incumbida de- examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n'~ 29,
de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberacão do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'~ 1.907, de 28 de
dezembro de 1981, que "reajusta os valores de vencimentos e proventos dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público, e dá outras providências".
1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
27 DE ABRIL DE 1982
Aos vinte e sete dias do mês de. abril c!o a.JJP çl.e .mil J;lOVÇ:C!=ntos e oitenta e
dois, às dezesseis horas e quarenta e cinco minUtos, na Sala da Comissão de
Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins, A!mir Pinto, Jorge Kalume, Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, Moacyr Da!la,
Laélia de Alcântara, Saldanha Derzj_,_José Fragelli 1 Mendes Caoale e Deputados Rorialdo.Ferreira Dias, Juarez Furtãdo, Cils6i1 de Barros~ Iturival Nascimento, teúne-se a Comissão Mista incumbj4a__qe examinar e emitir parecer
sobre a Mensagem n"' 29, de 1982-CN, do Senhor Presidente da Repúb!ica,
submetendo à deliberação do CongiesSo-Nacion;ll o tex~o do Decreto-lei n"'
1.907, de 28 de dezembro de 1981, que "reajusta os valores de vencimentos e
proventos dos membros do Tribunal de Conta_s_do Distrito Federal e dorespectivo MinistériO Público, e dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Affonso Camargo e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, João Clímaco,
Ubaldo Barém, Adalberto _C amargo, FernandO- Cunha e PaulO Borges.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proCed-er a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir __Pinto c;:onvida o Senhor De~
pu!.ado Gilson_ de Barros para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Mendes Cana1e ..............• ~.···~~··-- ..~···~··12 votos
Senador José Fragelli _. ·~· ~· ._. ··~-·-·. -~~ ...... ~· .. ~-. ~- 2 votos
Para Vice-Presidente;
Senador Passos Pôrto . ~ ....... ·-· ...•. ·-. _., ...••..•...... 13 votos
Senador Jutahy Magalhães ...... ~- •.. ____ ··-· __ . __ ....
1 voto
São declarados eleítos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Mendes Canal"e e P3Ssos Pôrto.
Assumindo· a Presídência o Senhor Senador Mendes Canale agradece,
em nome do Senhor "Senador Passps ·Pôrto e no seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e d6signa o Senhor Deputado Ronaldo Ferreira Dias para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratai-, encerra-se a ·reunião e, para constar, eu,
Helena lsnard Accauhy Sãii'CS- dos Santos, Assí?tente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nl' 8, de 1982, que Hdá nova redação ao§ 41' do
art. 175 da Constituição Federal".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 1982
Aos quatqr~e dias do mês de abril do ano de mil ilovecentos e oitenta e
dois, às dezessete horas e trinta minUtos, na Sala da Comissão de Fiilanças,
no Senado Federal, present~ os Senhores Senadores Jorge Kalume, João Lúcio, Lourival Baptista, José Uns, Passos Pôrto, Gabriel Hermes, Lãzarci Barboza, Alberto Silva e Deputados Josias Leite, Evandro Ayres de Moura, José
de Castro COimbra e Carlos Santos, reúne-se a Comissão Mista do Congresso
Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre ã. Proposta de Emenda à Constituição nl' 8, de 1982, que ~~dâ nova redação ao § 49 do art. 175 da
Co.nstitttição t:eQ.e_r;tJ':.
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Nelson Carne_iro, Agenor Maria, Itamar Franco e Deputados Jairo Magalhães, Simão Sessim, Waldmir Belinati, Ruy Côdo, Ernesto de Marco, Luiz
Leal e Pinheiro Machado.
Havendo número régimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Senador Lourival Baptista, V ice-Presidente, no exercício da PrCsidência, tend_o em
vista o Senhor Presidente da Comil)são, Senador Itamar Franco, encontrar-se
presidindo a Sessão Ordinária do Senado Federal, no mesmo horârio da presente reunião. A seguir, o Senhor Presidente, Senador L_ourival ~aptista, solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior,
que, em seguida, é dada corno aprovada._
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido Ofício da Liderança do Partido- Demoçrãtico Social -PDS, no Senado Federal, indicando o Senhor _Senador José Lins para integrar a ComiSsão, em substituição ao
Senhor Senador Alrnir Pinto.
Dando contjnuidade aos trab:;~.lhos d~ Comissão. q Senhor ~residente
comunica que 'irâ redistribuir a matéria ao 'Senhor Deputado_ Evandro Ay~es
de Moura.
_
__
Prosseguin:do, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da matéria, Deputado Evandro Ayres de Moura, que emite aparecer pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nq 8, de 1982. .
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo_ a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, deffiais membros
da Comissão e irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer .sobre as Propostas de
Emenda à Constituição n'i's 16 e 18, de 1982, que "alteram o artigo 25,
"caput", da Constituição, modificado pelas Emendas Constitucionais
n'i's 5 e 17".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REAUZADA EM 20 DE ABRIL DE
1982 Aos vinte dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala da Comissão de Fi-

Abril de 1982

nanças, presentes os Senhores Senadores Bernardino :Viana, José Lins, Jorge
Kalume; Lomanto Júnior, José Richa, Henrique Santillo, Alberto Silva,
Laélia de Alcântara e Deputados_Josias Leite~ José Carlos Fagundes, Juarez
Furtado e Juarez Batista~ reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional,
incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de Emenda à
Co-ilstiiuição nYK 16
de 1982, que altera o artigo 25, .. caput", da Constituição, modificado pelas Emendas Constitucionais n'i's 5 a 17".
Deixam de- coffip-atecer; por mOiíVO jUstificado, os Senhores Senadores
Benedito Canelas, João Lúcio, M-e-ndes Cilll3.le "b"eputadOs Jairo Magalhães,
Antônio Ferreífa, JOão CÚmacõ; Roberto Galvani, Aldo Fagundes, Antônio
Russo e Ubaldo.,Dantas._
·- __ _
~ __ _ _ __
. De acprdo c-.o.lll Q que: preceitUa o Regimento Comum, assume a Presidê_n_d_a, eventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalume, que declara insta!ada a Comissão.
. __ . _:
Em obediência a_dispositivo-reginletltal, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a·eteiçã<) do P.re~ld_Crite e do Vice-Pr~idente da Comissão.
Distribuídas as cêdulas, o Senhor.Senador.Jqrge Kalume, convida o Senhor
D~i)tltadO _iuarez F~rtãd() Pã.r~- fl.i!ldO_~ar_ c_Orriõ- esCru~tinador.
Procedída e eleiÇão, Verificã-·Se o -seg1ürite feSuftado:

e·ts,
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•

•

Para Presidente:
Senador Albi!áó Silva .. ,._:_~-:~~.~~ ... ~ .... ·-~····f"······· 11 votos
Em branCO-.~-.... -~~-~-~.-.~- ..-.~-~-.• ~-:-~~···· .. ---~~ ........ -......
1 voto
Para Vice-Presidente:
Senador Bernardino Viana ....... ._ .•..•.• ~ ·-· ~ ..•. _. . . . . . . . 11 votos
1 voto
Em branco .... _... , .. .,.,~~·-:-·_;.... -~----·····":-····~·········
São declarado_s eleit.os, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadore_s_AlbeJ:tQ Silyª e. Bernardi.no Viana.
Assumindo a Presidência a Senhor .Senador Alberto Silva agradece, em
nome do Senhor Senador Beru.irdlno Yiana e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa· o- Senhor Deputado Josias Leite para relatar
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isnard AcCauhY Sarres ciOs sãri"t"õs, Assistente da Coiníssão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, dema:is Membros da_Cqm'isSão c:: i~~ à publicação.
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SUMÁRIO
I - ATA DA 51• SESSÃO, EM 30 DE ABRIL DE 1982
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres
Referentes às s_eguinte.S matérias:
-Mensagem n' 353/81 (n' 544/81, na origem); e Projetos de Lei da
Câmara n•s 125/81, 132/81, 8/82 e 10/82.

1.2.2 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n'i' 68/82, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que limita O reajustamento das prestações relativas à
casa própria.
- Projeto de Lei do Senado n"' 69/82, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que altera a redação do§ 2• do art. 15, da Lei n• 6.649, de
16 de maio de 1979, que regula a locação predial urbana.
- Projeto de Lei do Senado n_9 70/82, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que concede benefício fiscal às empresas de qualquer natureza que recrutarem menores carentes, na forma que especifica.
- Projeto de Lei do Senado no 71/82, de autoria do Sr. Senador
Humberto Lucena, que introduz alteração na Lei n'? 1.521, de 26 de dezembro de 1951, para o lim de considerar crime contra a economia popular a cobrança de taxa de juros acima de 4% aO mês.
1.2.3 -

Requerimento

N~

73/82, de autoria do Sr. Senador Jorge Kalume e outros, solicitando que seja realizada sessão especial para homenagear o Professor Eurípedes de Jesus Zerbini, pelos seus 70 anos de vida.
1.2.4- Discursos do Expediente

SENADOR JORGE KALUME- Dia do Trabalho
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Situação em que se encontram os trabalhadores do País, a propósito do Dia do Trabalho. Considerações sobre a greve do magistério do Estado de_Goiãs_.-_
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Decisão da Argentina em aceitar a mediação das Nações Unidas no conflito sobre a posse das ilhas
Falkland/Malvinas. Posição de S. Ex• com relação ao acordo celebrado
entre as lideranças partidárias da Casa, no que diz respeito aos pedidos de
empréstimo formulados por Estados e MunicípiOS.
1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei do S_enado n9 13/79, de autoria do Senador _Ma_uro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciá rio, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quornm.
- Projeto de Lei do Senado n'? 329/80, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabªlbo_
para fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais também 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 quorn~n.
- Projeto de Lei do Senado n' 352/78, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de
quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 255/80, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei n'? 5.480, de lO de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 139 salário devído aos trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de quorum.
~
Projetº de L~! qo S~naP2_1)9 36~/?9, d~ autoria do Senador Humberto lucCna, -que altera dispositiVo da Lei n9 6.7-18, de 12 de novembro de
197?. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Lei do Senado n9 309/79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobrt'ho exercício da auditoria contábil e dá outras providências. Discussão sobrestada por falta de quornm para votação do Requerimento n' 35/82.
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1.4-MATÉRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA
Requerimento n9 73/82. Votação adiada por falta de quorum.
1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM" DO DIA

SENADOR LO MANTO JON!OR- Necrológio do Desembargador
Aderbal Gonçalves.
-SENADOR GABRIEL HERMES- Semana de Exaltação à Classe
dos Contadores do Brasil, recentemente realizada na cidade de Fortaleza-

C E.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Estado de beligerância existente entre a Argentina e a lnglaterr~.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Apresentando sugestão visando modificar os critériás adotador pelo BNH, nos reajustes das prestações do Sistema Fínimceiro de Habitação.
SENADOR LEITE CHAVES- Situaç_ão de extrema perseguição
em que se encontram os adeptos da seita dos Bahá'is no Irã.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Missão desempenhada em
Brasília pelo Secretãrio de Agricultura do Estado de Sergipe, visando obter, do Governo Federal, providências que visem- atenuar os efeitos da estiagem que se verifica naqUele Estado.
SENADORA EUNICE MICHJLES- Dia Nacional da Mulher.
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
.. . . ..... .
2-ATAS DE COMISSÕES
3-MESA DIRETORA
4-LlDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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ATA DA 51~ SESSÃO, EM 30 DE ABRIL DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDf:NCIA DOS SRS. JORGE KALUME, ADERBAL JUREMA E LUIZ CAVALCANTE
ÃS 14 HORAS E 30 M!Nl!TOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS._
SENADORES:
Jorge Kalume- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Her·
rnes- Alexandre Costa- José Sarney- Alberto Silva- Benardino Viana
- Helvídio Nunes - Almir Pinto - José Lins - Humberto Lucena Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante- ~Louri·
vai Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Jún~or :Dirceu Cardoso- João Calmon- Amaral Peix,oto- Nelson CarneiroAmaral Furlan- Henrique Santillo- José Frage!li,-Affonso CamargoJosé Richa- Leite Chaves- Paulo Brossard- Pedro Simon- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número reg-imental, dec!aro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos
O Sr. 19-Secretário proCederá à leitura do Expediente.

E lido o seguif!te

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES Nos 205 E 206, DE 1982
PARECER No 205, DE 1982
Da ComisSão de Economia

Sobre a Mensagem n9 353, de 1981 (n"' 544/81 na ~rigem), do Se~
nhor Presidente da República, propondo ao Sen_ado Federal seja autorizado o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$
18.714.000,00 (dezoito milhões, setecentos e quatorze mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
Rf!!ator: Sf!nador Bf!rnardino Viana
O Senhor Presidente da República encamiilha a exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja o Governo do Estado de PernambucÇ>_ autorizado a elevar em Cr$ 18.~14.000,00
(dezoito milhões, setecentos_e ciuatorze mil cruzei!os) o ni_oniante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contr(!.tar empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, _esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.

5. _Considerado todo q·endividamento da referida entidade (intra+ extralimite + operação sob exame), verifica-siêjue seriam "ultrapãssados os tetos
que lhe foram fixados pelos itens I e li do art. 20 daRes. no 62, de 1975.
6. Trata-se, entretanto, de uma ope-ração extralimite a que, por força
das disposições contidas no art. 29 da Res. n'? 93, de 1976, não se aplicam os
citados limites (itens I, II, e III) fixados no art. 29 daRes. n'? 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem ~epassados provêm
do Fundo de Apoío ao Desenvolvimento Social- FAS.
7. Além da característica da operação- extralimite- e segundo conclusão do Departamento da Dívida Públiça, a assunção do compromisso sob
exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
próximos exercícios.
8. Atendidas as exigênciaS das normas vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na
forma do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO

No 36, DE 1982.

Autoriza O Governo do Estado de Pernambuco a elevar em CrJ
18.714.000,00 (dezoito milhões, setf!centos e quatorze mil cruzeiros) o
montante de sua dívida _consolidada interna.
O Senado Federal r~olve:
Art. 19 É o Governo do Estado de Per~ambuco, nÕs termos do art. 29
da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado
a elevar em CrS 18.714.000,00 (dezoito milhões, setecentos e quartoze mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, para contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade
de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinado à aquisição de unidades móveís para qualificação profissional, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de março de 1982.- José Richa, PresidenteBernardino Viana, Relator- Alberto Silva- José Ff.tigelli- Luiz Cavalcante
- Benedito Ferreira.
PARECER No 206, ~DE 1982

Da_Comissão de ConstituiçãO e Justita, sobre o Projeto de Reso~
lução p9 36, de 1982, da Comissão de Economia, que "autoriza o Go~
verno do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 18.714.000,00 (dezoito milhões, setecentos e quatorze mil cfuzeiros) o montante de sua
dívida conSolidada interna".

"Características da operatão:
A -Valor : Cr$ 18.714.000,00;
B- Prazos:
1 - de carência: 12 meses;
2 - de amortização: 48 meses:
C - Enc'lrgos:
I - juros de 6% a.a.;
2- correção monetária: 60_% do índice de variação triffiestral
das QRTN;
D - Garantia: fmpostb sobre Circulação de Mercadorias;
E - Destinação dos recursos: aquisição de unidades móveis
para qualificação profissional.

Relator: Senador Aderbal Jurema
O projeto sob exame, de 3:utoda dá CÔiliisSã:O-de Economia do Senado
Federal, como con.clusão de Seu pareCer"sobre a Mensagem n9 353/81 do Senhor Presidente da República, autoriza o GbVetrio_do E&tado de Pernambuco
·a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 18.714.000,00 (dezoito milhões, setecentos e quatorze mil cruzeiros) destinada à aquisição de unidades
móveis para qualifica-ção profiSSional.

Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação_ de
crédito sob exame é viâvel econômica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seiuinies elerllentos principàis:
a) Lei no 8.464, d, 20-11-80, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM no 312/81) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exm'?. Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho MonetáriO Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 29_ da Rep. n9 93, de 1976, do
Senado Federal; e
c) parecer do Banco central do Brasil - Departamento_ da Dívida
Pública, favorável ao pleito.

Do ponto de vista qui nos compete examinar verifica-se qué todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa.

O pedido de autorização foi fórnú.lladQ nos termos dÇJ preceituado no
parágrafo único do artigo 2"? da Resolução nO? 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por ·conseguinte, a não.;observãncia_ dos limites fixados pelo artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
·

Sala das ComiS~Ões, Z8--de abril de 1982.- Aloysio Chaves, PresidenteAderbal JuremO, Relator.....:. Leite Chaves- João Calmon- Almir PintoJosé Fragelli - Raimundo Parente - Bernardino Viana.
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Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador Aderbal Jurema
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Casa do Marinheiro, recebendo a Sociedade Brasileira de Geografi<:l, a título de compensação, o imóvel situado ria -Praça: da República n{t 54.
4. No que tange à cessão, sob o regime de aforamento, do
terreno aludido àquela entidade, verificou-se ser isto inexequível,
por deter a União Federal, apenas, o domíniO útil do mesmo, pertencendo ao Município do Rio de Janeiro o domínio direto.
5~ Por esta razão, concluiu-se ser a doação do referido domínio útil a solução ma-iS aConselhável à pretensão da requerente, que
a isto anuiu.
6. O domínio útil do bem dç que se trata pertence_ à União
Federal, em face da oficialização da Faculdade Livre de Direito da
~Universidade do Rio de J_aneiro_,_a Q!,l_c;m_ esta_\.':!3. af01:_adqaquele terreno, conforme Carta d~- Traspasse e Aforamento de Terreno de
Sesmarias Münicípais. -datada de 9 de agosto de 1920, ocorrendo a
incorporação ao Patrimônio Nacional, mercê do Decreto n"' 20.902,
de 3Lde dezembro de 1931.
7. O Serviçô do Patiímôriio -da União e a Secretaria-Geral
deste Ministério, considerando ser a Sociedade Brasileira de Geografia, entidade de utilidade pública, assim reconhecida pelo Decreto n., 3.440, de 27 de- deiembl-o -de 19f7, oPinam seja doado, através
de lei. o domínio útil do terreno em apreço àquela Sociedade,
cabendo-lhe o ónus do pagamento de foros que vierem a ser cobrados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, bem como de laudêmios .. nas meosmas circunstâncias."

PARECERES N•s 207 E 208, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 125, de 1981 (n"' 4.457-B,
de J981, na Câmara dos Deputados), que "autoriza a doação, à Sociedade Brasileira de Geografia, do domínio útil do terreno que menciona, situado no Município e Estado do Rio de Janeiro".

Através da Mensagem n"' 146/81, o Senhor Presidente da República, nos
termos do artigo 51 da Constituição Federal, submete à apreciação do Con~
gresso Nacional o projeto de lei que autoriza a doação à Sociedade Brasileira
de Geografia do domínio do terreno que menciona.
Em sua Exposição de Motivos ao Senhor Presidente da República, o Ministro de Estado da Fazenda diz que: uNo anexo processo, cogita-se da
doação à Sociedade Brasileira de Geografia do domínio úti1 do terreno situado na Praça da República, n., 54. Município e Estado do Rio de Janeiro".
Diz> ainda, que por meio do Decreto-lei n9 9.049, de 11 de março de
1946, obteve essa entidade, então denominada .. Sociedade de Geogi'afia do
Rio de Janeiro", a cessão, sob regime de aforamento, do terreno de acrescidos de marinha, situado na Avenida General Justo, na mesma cidade.
Afirma. mais adiante, a Exposição de Motivos que, em lei de dezembro
de l963~ o aludido terreno foi entregue ao Ministêrio da Ma_rinha, para, ali,
ser construída a Casa do Marinheiro, recebendo a Sociedade Brasileira de
Geografia.-a iitulo de compensação, o imóvel situado na Praça da República,
n• 54.
Entretaoto verificou-se que a cessão do terreno, _sob o regime de afqra- _
mente, seria inexeqüívet, por deter a União Federal apenas o seu domínio útil. pertencendo ao Município do Rio de Janeiro o domínio direto.
_
Assim, concluiu-se ser a doação do domínio útil a solução mais aconsÇ:lhável à pretensão da requerente, fato que conta com a sua anuência.
O Serviço do Patrimônio da União e a Secretaria Geral do Ministério da
Fazenda opinaram no sentido de que fosse doado, mediante lei, o domínio útii do terreno em apreço àquela Sociedade, cabendo-lhe o Qnus do pagamento
de foros que viessem a ser cobrados pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. bem como de laudêmios, nas mesmas circunstâncias.
O artigo J9 do projeto diz que a doação efetivar-:se-ã mediante contrato a
lavrar-se em livro próprio do Serviço do Património da União, tomando-se
nula. sem direito a qualquer indenização, inclusive" po{ benfeitorias realizadas, revertendo o imóvel ao património da União, se lhe vier a ser dada destinação diversa da prevista no artigo 2<;~ da lei, ou, ainda, se q~orrer inadimpl~
mento de cláusula contratual.
Assim, todas as exigências legais para aprovação da iniciativa, no tocante à pretendida doação foram observadas, não havendo qualquer óbice a que
se seja autorizãda a doação.
Isto posto. somos pela aprova-ção do presente projeto de lei.
Sala das Comissões, 11 de março de 1982. -João Calmon, Presidente
eventual - Aderbal Jurema, Relator- Gabriel Hermes- João Lúcio- Lo-

Sábado 19

Na Câmara dos Deputados o projeto tramitou pelas Comissões de Constituição e Jusfiç:a, de Educação e Cultura e Finanças, onde obteve pareceres
favoráveis: Em Plenário a matéria colheu aprovação n·a Sessão de 3 de dezembro de 1981.
Em sua tramitação rio Semido Federal o projeto recebeu parecer da Comissão de Educação e Cultura pela aprovação.
Sem dúvida, a Sociedade Brasileira de Geografia vem dando inestimável
colaboração ao desenvolvimento dos estudos de geografia em nosso País, o
que a faz merecedora da doação proposta.
Serâ o-imóvel destinado à construção e instalação da sede da mencionada entidade, podendo esta alienar fraçõeS ideais do domínio útil do terreno
visando obter recursos necessários à realização ~deste objetivo.
- Prevê o artig-o ]9 do projeto que a doação se fará por contrato em livro
próprio do ServiçO do Património da União, tornando-se nula se houver destinação diversa da prevista ou inã.dimplência contratual.
Foram observadas plenamente as exigências legais relativas à doação,
cabendo ao Co_ngreSs9 _N"aciona;t dar a if!1prescindível autorízação legislativa
para que o Poder Executivo proceda à doação do imóvel.
Sob o aspecto financeíi'ó.:.... competênCiã regimental da Comissão de Finanças - nada temos a opor ao projeto sob exame.
Ante as razões expostas. manifestamo-nos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões. 29 de abril de 1982.- Franco Montoro, Presidente
TanCredo Neves, Relator- Alfonso Camargo- Raimundo Parente- Ber-

nardino Viana- Gabriel Hermes- Amaral Peixoto- Mauro BenevidesJosé Frage/li- Almir Pinto.

Da Comissão de Finanças
PARECERES N•S 209 E 210, DE 1982

Relator: Senador Tancredo Neves
Na forma regimental vem ao exame da Comissão de Finanças o projeto
de lei que autoriza a doação, à Sociedad~ Brasileira de Geografia, do domínio
útil do terreno que menciona, situado no Município -e Estado do Rio de Janeiro.
A proposição é de iniciativa do Poder Executivo, estando acompanhada
de Exposição de Motivos do Senhor Minístro de Estado_ d~ fazenda, que
afirma:
..No anexo processo, cogita-se da doação à Sociedade Brasileira de Geografia do domínio úti1 do terreno situado na Praça da República n"' 54, Município e Estado do Rio de Janeiro.
2. Através do Decreto·lei n• 9.049, de I I .\ie março de 1946,
obteve essa entidade, então denominada .. Sociedad~ de Q~ografia
do Rio de Janeiro'\ a cessão, sob o regime de aforamento, do terreno de acre_s_çidos de marinha, situado na Avenida Ge!le.ral Justo, na
mesma Cidade.
.-- _
3. Ocorre, porém, que, em 13 de dezembro de 1963, o aludido
terreno foi entregue ao Ministério da Marinha, para, ali, construir a

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 132, de 1981 (n' 5.104-B, de 1981, na
Câmara dos Deputados), que uautoriza a doação à Universidade Federal do Rio
Grande do Norte de Imóvel situado no Município de Natal, Rio Grande do Norten.
c

PARECER N• 209, DE 1982
Da Comissão de Educação e Cultura

Relator: Sen~dor Ad~rbOi Juremo
Nos termos do artigo 5 I da Constiüdção Federal, o Senhor Presidente
da. República submete à deliberação_do Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, projeto
_de l~i__q_ll~ al:!torizl!_~ __º-_oação à_Yniversidª-~~-F~_Q~ral_c!9__~jo Grande do Norte, de imóvel situado no Município de Natal, no Estado d_o Rio Grande do
Norte.
Em _sua Exposição de Motivos, o Senhor Ministro de Estado da Fazenda
diz que: .. No anexo processo, cogita-se do pedido da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, no sentido de que lhe seja doado imóvel constituído
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por terreno com 2.540,50 -in 2 e benfeHo_rias, sítU.ado na Av-eriida Rio ~ranCe~
n"' 743, Bairro da Cidade Alta, Município de Natal, RN".
Afirma, ainda, que a referida área se encontra gravada_ em nome da
União Federal, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Natal,
RN, no Livro n9 2, matrícUla n9 2.224, sob o n9 R-1-2.224, em 22 de março de
1972, segundo autorização presidencial contida no Decreto n 9 83.098, de 29-

1-79.

Declara, ainda, que vários órgãoS daquela Universidade o~upam o imóvel, motivo pelo qual o Serviço de Património da União e a Secretaria Geral
do MiniStério da Fazenda, em vista do interesse público da solicitação, opi_ _ ...
nam a favor da doção.
No arti_go 39 do projeto está a cláus!lla de reversão do ~-móvel_ à ~niã9 no
caso de ser-lhe dada destinação diverSa da pr~vis~ª- nª fer~u de 9es_cumprimento de cláusula contratuaJ pela donatária.
- Isto posto, e considerando que o ProjetO tem ·po-r õbjetivo atend~r a uma
exigêilC-ia legal, e a ~oaç_ão ser conveni~itfe-àS parte_slnrer~sadas, ~I?inamos
pela sua aprovação.
_
__ _ _
Sala das Comissões,_ II ~e Jllarço de 19-82:-_---J_oão_Çªlmo_n, Presiden~e,
eventual- Aderbal Jurema, Relator- Gab~iel Herm-es~ loãQ Lúc~o- Lomanto Júnior.

PARECER N• 210, DE 1982
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador Raimundo Parente
Em exame o Projefc)de Lei que autOriZa a doação à Univexsida~e Federal do Rio Grande do N arte de imóVel sitUado no Muni~ípió de Nata_!, Estado do RiO Graride do Norte~
_
_
A proposiçã-o é'de inici_ativa- do Senhor Presidente da República, 91:1e a
submete à deliberação do Congresso ·Nacional, nos termos_ d_o .ar_tigo 51 da
Constituição, devidamente acompanhada de Exposição de MotiVOs do_ S_e- ..
nhor Ministro .de Estado daFa~enda, que afirma:
No anexo processo, cogita-_se_dQ pedido da Univer:_sjdade fçderal do Rio Grande do Norte, no sentido. de que lh~ seja doado o_
imóvel, constituído por terreno com ~.540,5J):_m 2_ ~- b~J}fel~orjas,_ situado na Avenida Rio Br~J1CO N9_743_ B~_':_qA~_ficl~~F_f\~l~~-r~:tu
nicípio de N atai, RN.

2.- A prop6sito,--\!uh1pre regisll'ar---=-qu·e· a: -r"efetida área
encontra-se gravada em nome da Uoiãó Feder~l,_no Cartório-de Registro de Iiii~Ve~~da Comarca de Natal__; RN~ no L_ivro n9 2;: ~a!~_í
cula n9 2.224, sob o n9 R-1R2.214, em 22-3~72, segundo autorização
presidencial contLda__ no [)ecr_eto n' 83,09,8, de__29- L-79_,_.
3. Por outro lado; há que ressaltar a· ocupação do referído
imóvel por vários órgãos-daquela Universidade, motiVo pelo qual o
Serviço do Patrimôriio da União e a Secretaria G~ra.J Çeste MinisR
térío, em vista do interesse público da solicitação, opinam favoravelmente à mesma."
Na Câtnara-dos-DepüJados, a matérra-obteve pare-ceres favoráveiS ·das
ComiSsões de Cons_tüulção- e Justiç<i,-de Educação e Cu]lUra, e· âe_ fi~·ariit_as,
tendo sido apr-ovada em Plenário;· na ·sessão de 3 de d_~embro Q_~ 198_! ..
Em sua tramitação no Senado Federal, manifestou-se a Comissão de
Educação e CUltura" fil!la aprovaçãO do projeto:Realizaram-se "estudOfo e maoife~tações favoráveis à. doação proposta,
por parte d~s órgãos competenteS do Ministério da Fazendã.:
Demonstrado o interesse público da medida propOsta, justifica-se a autorização legislativa para que o Poder Executivo efetive a doação.
O artigo 39 do projetp_ prevê a reversão _doJroQv~l à União, em caso de
destinação diversa da prevísta oU se 6.c.Qi-rçr in'açiimp_lêf!.c:ia de cláusula do
contrato de transferêricfã:-No que diz_ repeito_ao _aspecto finãnceiro, nada temos a opor à tramitaçãO do projeto.
__ _ _ _ __
__
. ,_ , _._.
Ante as razões apresentadas, conclui mos pela aprovãção- do projeto sob
exame.
Sala das Comissões, 29 .de abril de 1982.- Franco Montoro, Presidente
- Raimundo Parente, Relator - Affonso Camargo - _Tancredo _Neves Amaral Peixoto- Gabriel Hermes- Almir Pinto_;_ José Fragetri- MaUro
Benel•ides.
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PARECER N• 211, DE 1982
Da Comissão de Finanças. Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9
08, de 1982 (n' 4.741-B, de 1981, na Câmara dos Deputados), que
"concede pensão especial vitalícia ao Doutor Gratuliano da Costa
Brito e dá outras providências".
Relator: Senado;· A·lt~ir _-Pinto >-o~
Sob exame o projeto de lei que- concede pensão especial vitalícia ao Doutor Gratuliano da Costoa Brito e dá outras providências.
Trata-se de proposição de iniciativa do S"enhcr Presidente da República,
qu_~_a StlQfTl_e!~-~ Q~lib~~ç_~g_c!o__Cg!!&!'~~~-_r~fac!o~aL nos t_ermos do artigo 51
da_CQn~tituiç_ão~ <,1Ç9~1T!P~n-~asfª de Exposição de MOiTVO-s do Serlbor Ministro
d~ F;st_?d_Çl~ q~ )u_s~iÇa, qu~_ dii- "Gratuliano da Costa Brito, em requerimento dirigido a esta
Secretaria de Estado, alegando haver. exercido serviços públicos de
- naturel:a Municipal, Estadual e Federal, altas funções do Poder
ExecutiVo, qual a de Interventor Federal na Paraíba, mandato legis- lativo federal, como Deputado, e finãlmente membro do Conselho
· AdminístrativO de Defesa Econ6iniéa (CADE), inclusive com a responsabilidade de Presidente do Órgão a que a Nação confia a repressão ao abuso do poder económico, em virtude de. sua exoneração da Presidência do aJudido Conselho, por decreto de 08 de janeiro de 1980, após 25 anos; 9 meses e dez dias de vida pública, ·sendo 16 (dezesseis} anos de serviços prestados ao CADE e à revolução
- -~no~Yes(Crrl.tinho- dos Presidentes CaStelló Branco; Costa e Silva,
-Emílio Médici e Ernesto Geisel, requereu sua aposentadoria no car~
- go de Membro do Conselho AdministrativO de Defesa Económica,
com as vantagens relativas ao exercício da Presidência, que crcupou
por mais de cinco anos.
- ··--Dada a complexidade da matéria, em face da legislação disci~
plinadora da aposentadoria, encaminhou-se o processo concernente
ao assunto em pauta ao egrêgio Tribunal de Contas da União, tendo
~ em·--vlsta -neCesSidade
perfeita consonância nas interpretações
das leis Com -o-Pen-san1enfo e a-orientaÇão-das autoridades quedarão
a solução final.
-Naquela Corte de Contas, o Ministro~Relator, Doutor Luiz
Octávio Gallotti, em seu voto, manifestou-se nos seguintes termos:
·~Reconheço -e proclamo a-delicadeza da situação que colhe o
ilustre Requerente, ao termo de longa e profícua vida pública, sem a
titulariçfaQ~çle carg_Q sf_ç. provimento efetivo- ou vitalício.
·A hipótese é peculiai-, mas não é única., Recqrdo o episódio do saudos_o Ministro An_tônio Frandsco
Carvalhal que, ao atingir a idade limite, ern-1958 vinha servindo à
Justiça do Tra-balho desde 1932, Com-uma iiltérrupção única, qUando repreSentante, tambéfn classista, fia Cârriara dos Deputados.
Atento ã essa circuristãncia-e reVelarido-se inviável o deferimento de aposentadoria, o ·então Consultor-Geral da República, hoje
-- hlsigne Mínistro· Victor Nunes Leal, concordou com a promoção de
benefício-, mediante a elaboração da lei especial que veio a tomar o
n9 4.113, de 17-8-62, outorgando, ao mencionado ex-magistrado
teriiporário, índiVídualmente designado", pensão vitalícia em valor
determiilado, reVersíVel, Pela met<ide, por morte, à esposa e filhos
do beneficíário (cff:=-Q_ítCiõ i19~ 11>t,CIC~--~-l>d; autor citado, in "Pareceres do Consultor~Geral da República", Vol. Único).
_voltafldQ_ à_ hipótese a tua!, penso que, no âmbito da competência do Tribunal, não há o que deliberar, na presente assentada.
Não desconheço a existência de antecedentes, impregnados de
liberalidade, onde aqui já admitiu consulta, de modo a implicar a
edição_ de a tos concessórios, sobretu.do em_ tema de pensão, jã versado na judsprudê-ncia desta Corte .."
Em face -de todo o exposto, esta Secretaria de Estado, ao sub~
meter o assunto à cons_ideração de Vossa Excelência, considerando
os importantes serviçoS prestãdos-·ao PaiS -pelO-requerente, tem a
honra de sugerir a remessa aO COngresso Nacional de anteprojeto
de lei; cOnCedendO_âO.DUtõr QratUii_i_no da· COsta ·Brito pensão vitalícia, a exemplo do que ocorreu com o Ministro Antônio Francisc-o Car-v3Ibãi."f-.

a

ae

_-o_

Na Câmara dos Deputados o projeto obteve pareceres favoráveis nas
Corriissões de Constituição e Justiça e de Finanças, colhendo aprovação do
Plenário em s~ssã:o de~J de março últj~o.
-
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A pensão vitalícia contida na proposição é de 5 (cinCO) vezes o maior salário mínimo vigente no País, transmittndo-se, por morte, à esposa na base de
50% (cinqüenta por cento), atendidas as exigências legais.
É a pensão benefício inaci.im ulável com quaisquer rendimentos recebidos
dos cofres públicos, inclusive pensão previdenciária, ressalvada a opção, conforme prevê o artigo 29 da proposição.
Sob o aspecto financeiro- competênCia i'Cgimentaraesta Comissão vale destacar que as despesas decorrentes da lei correrão à conta de Encargos
Gerais da União, recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
Contém o projeto medida de grande justiça para com servidor que exerceu cargos de relevo na Administração Pública, já havendo precedente legal
na concessão de pensão especial vitalícia.
À vista do exposto, manifestamo-nos pela aprovação- do projeto.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1982.- Franco Montoro~ Pr~i9ente
- Almir Pinto, Relator- Gabriel Hermes- Amaral Peixoto- Affonso Camargo- Raimundo Parente - Bernardino Viana -Amaral Fur/an- José
Fragelli- Mauro Benevides.
PARECER N• 212, DE 1982
Da Comissão de Educação e Cultura. Sobre o Projeto de Lei da
Câmara n~ 10, de 1982 (n9 4.608-B, de 1981, na Câlnara dos Deputados), que "autoriza o Poder ExecutiYo a instituir a Fundação Universidade das Missões, com sede em Santo Angelo - Rio Grande do
Sul".

Relaror: Senador Tarso Dutra
O projeto eni estudo, de autoria do ilustre Deputado Alcebíades de Oliveira, tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade das Missões, na cidade de Santo Ângelo- Rio Grande
do Sul.
Em sua justificação o autor do projeto diz ser necessária a instituição de
uma universidade em Santo Ângelo, por se constituir aquela cidade em pólo
de influência regional, congregando interesses nacio~ais e internac~onais por
sua vizinhança com a Argentina.
Argumenta ainda que a Região Noroeste do Rio Grande do Sul compreende extensa área produtva, com excelente potencial para o desenvolvimento sócio-econômíco abrangendo 20 municípiOs das MissõeS, da Grande
Santa Rosa, do Alto Uruguai, do Planalto Médio, e do Vale do Jaguari, exercendo ainda forte influência sobre áreas vizinhas no Estado de Santa Catarina.
Salienta, ainda, o autor do projeto, que já eXiste na- cidade de Santo
Ângelo um grupo universitário formado pela FUNDAM ES, pessoa jurídica
de direito privado, ínstituída, pela Prefeitura de Santo Ângelo e Associação
Missioneira de Ensino Superior, respOnsável pela manutenção de uma fede..
ração de escolas sob a denominação de Faculdades Integradas de Santo
Ângelo.
Ressalta ainda a favor do projeto o argumento de que Santo Ângelo é o
129 Municípío em rendas do Rio Grande do Sul, e tem uma população de 100
mil habitantes, possu"indo 30 mil estudantes em seus diversos níveis e 220 escolas.
Dispõe O município- de infra-estrutura privilegiada, sediando unidades de
todos os__órgãos estaduais e federais, um Quartel General do Exército com jurisdição sobre 75 municíp-ios,- e uma completa malha rodoviária que liga a cidade às demais áreas do Es_tado, e, inclusive, à fronteira com a Argentina.
O projeto pretende possibifítar para aquela área um iilvestlmento importante, pois os municíplbs-não-Jibderão realizar, em face de suas dificuldades
financeiras, as inversões necessárias para manutenção do crescente desenvolvimento educacional e cultural da Região.
Assim sendo, e por julgarmos a proposição justa e oportuna, somos pela
aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1982. Aderba/ Jurema. PresidenteTarso Dutra, Relator- Laélia de Alcântara- João Calmon- João Lúcio.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publi·
cação.
Sobre a mesa, projetes que vão ser lidos pelo Sr. I9-Secretârio.
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São lidos os seguíntes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 68, DE 1982
Limita o reajustamento das prestações relativas à casa própria.

O Congresso Nacional decreta:
AtL 111 Os reaj~:~stamentoS relativos à co~T~ção monetária_nos contratos
de financiamento habiiaciOnal não poderão ser -s~-perior-es ao índice de reajustamento do salário mínimo.
Art. 29 As disposições da presente lei aplicam-se aos contratos de financiamento habitacional em vigor.
Art. 3~' Esta tei entrará _em vigor -na data -de sua publicação.
Art. 4~' Revogam-se as disposiçõeS eril cOhlt-ário.

JusJificaçào
O problema da habitação preocupa, hoje, milhões de brasileiros. A casa
é o espaço vital da família e a aquisição da moradia está sendo difiCultada por
urna legislaÇão que pfecisa ser corrigida.
É o caso, principalmente, dos reajustes relativos ã correção monetária,
que vem, com razão suscitando reclamações e protestos em todo o País.
A correção monetária, presenteffieilte, eStá baseada no valor das Obrigações Reajustáveis do Tesouro nacional em função das quais variam as chamadas Unidades Padrão de Capital (UPC).

Ora, é absolut;:tmente inaceitável que a correção monetária aplicada pelo
BNH seja percentu~lmente superior ao aumento do salário mínimo, sob pena
de condenar grande parte dos mutuários da casa própria à insolvência, como
freqücntemente vem ocorrendo.
Impõe-se, portanto, limitar os reajustamentos dos financiamentos habitacionais, como o faz o presente projeto.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1982. - Franco Montoro.

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO No 69, DE 1982
Altera a redação do§ 29 do art. 15, da Lei n9 6.649, de 16 de maio
de 1979, que regula a locação predial urbana.

O Congresso NaciOnal decreta:
Art. I• O §2' do art. 15, da Lei n• 6.649, de 16 de maio de 1979, passa a
viger com a seguinte redação:
"Art. 15.

. ........ " ........... .

§ 29 A correção monetária do aluguel não poderá ultrapassar
a metade da variação do valor nominal da Obrigação Reajustável do Tesouro
Nacional.

Art. 2~
Art. 3_1'

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
~evogam·se as disposições em contrário. -

Justifica cão

•

Em concordância com o estatuido no parágrafo 29 do artigo 15, da Lei n9
6.649, de 16 de maio de 1979,_que regula a locação predial urbana, a correção
monetária do aluguel não poderá ultrapassar a variação do valor nominal da
Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional.
Assim, nos termos dessa disposição legal, todos os contratos de locação
urbana, invariavelmente, são reajuStados com base na variação do valor nominal da ORTN, majorando-se de maneira exorbitante os aluguéis, o que torna u- seu -pagamento um ónus ínSUPOrtãVefPara a grande maioria dos locatários.
QUC. ã variação do valor nominal da ORTN seja aplicada para corrigir
monetariamente emprêstimos, financiamentos e opefãÇões afins, parece-nos
razoável como compensação pela desvalorização monetária decorrente da inflação.
Mas, aplicar-se esse mesmo critério às locações urbanas é literalmente
absurdo, além de essencialmente anti-social, eis que o valor dos aluguéis é
majorado excessivamente, dando azo à esdrúxula situação de ser mais conveniente ao inqüilino desocupar o imóvel alugandO outro idêntico, por preço
substancialmente inferior.
Trata-se, autenticamente, de um praradoxo engendrado pela tecnocracia
nacional: um aluguel de CrS 30.000,00,- por exemplo, quando corrigido mo-
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netariamente, será rnojorado para aproximadamente CrS 55.000,00, enquanto que um imóvel equivalente, para primeira locação, é oferecido a_
Cr$ 40.000,00~ - É evidente que ao inquilino não resta outra alternativasenão a de desocupar o imóvel.
Essa situação, temos para nós, embora prejudique preponderantemente
os inquilinos, também não é favorável aos locadores que, com a desocupação
dos imóveis até então alugados, são forçados a promover nova locação com
locatário diverso, com novas despesas, inclusive referente a pintura e reparos
no prédio a ser locado.
_
A nós nos parece que o mais razóavel, no caso, seria aplicar-se, nos. casos
de renovação ou reajuste dos aluguéis, fórmula que permitisse maJõrã\;ão não
superior à m"etade da variação do valor nominal da Obrigação Reajustãvel do
Tesouro Nacional.
Com a adoção dessa medid~, os aluguéis seriam reajustados em níveis
compatíveis com as disponibilidades dos inquilinos, evitando-se a crise social
que a cada momento mais se agrava em decorrência do critério vigente J?ara a
correção do valor dos aluguéis.
Em se tratando de providência que ensejará positivas repercUssões de caráter social, esperamos que a iniciativa merecerá--·a acolhida dos dignos
membros desta Casa.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1982. - Oréstes Quércia,
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 6.649, DE 16 DE MAIO DE 1979
Regula a locação predial e dá outras providências.
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nãciõnal decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.l5. E: livre a convenção do aluguel.
A correção monetária do aluguel somente poderá ser exigida quando o contrato a estipular, fixando a êpoca em que efetuada as condições a que
ficará sujeita.
§ 2? A correção monetária do aluguel não poderã ultrapassar a variação do valor nominal da OQ_Qgação Reajustãvel do Tesouro Nacion_al.
§ 3' Sem prejuízo do disposto no art. 31 do Decreto n' 24.150, de 20 de
abril de 1934, é admitida a correção dos aluguéis, na forrriã e pelos íridices que
o contrato fixar, limitada pelo disposto no § 29 deste artigo.
§ ]fi

(Às COmissões de Constituição e Justiça e de Economia)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1982
Concede beneficio fiscal às empresas de qualquer natureza querecrutarem menores carentes, na forma que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 As empresas de qualquer natureza que recrutarem, a seu serviço, inenores carentes, na forma desta lei, terão direitO de descontar até 20%
{vinte por cento) do Imposto de Renda devido, em cada exercício financeiro.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se menor carente o que Oncontrc em estado de abandono, o infrator e o cúja família
não tenha condições econômicas de sustentá-lo e educá-lo adequadamente.
Art. 2? Som.eote poderão ser recrutados pelas empresas os menores
com idade entre lO (dez) e 17 (dezessete) anos, aos quais ser~ obrigatoriamente ensinado um ofício que os habilite ao exercício de_ uma profissão.
§ (9 Os menores cumprirão jornada diária de aprendizado e trabalho de
6 (seis) horas.
§ 29 Os menores terão direitO a alimentação e a· ãjuda de custo equivalente a 50% {cinqüenta pór cento) do valor do salário mínimo regional.
Art. 3? Com a assiStência Qq Juízo da Vara de Menores da respectiva
comarca, a empresa assumirá compromisso, ao recrutar o menor car.ente, de
cumprir as determinações desta lei, assim como de mantêM lo a seu serviço pelo
_
__ _ .
prazo de 2 (dois) anos,
Parágrafo único. O prazo a que alude este artigo poderá deixar de ser
cumprido quando, a critério do Juízo da Vara de Meilores da comarca, a cOnduta do menor car~nte jus~ificar a__ medi~a.
. _
Art. 49 O benefício fiscal previsto no art. 19, até o limite ali fixado, obe-decerá a percentuais equivalentes ao número de menores carentes recrutados,
em forma a ser determinada pelo Poder Executivo, em regulamento,
Art. 59 O Poder Executivo, ouvidos os Ministérios dó Trabalho, da
Previdência e Assistência Social, e da Fazenda, regulamentará esta lei nO Prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 6~'
Art. 7f!
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Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Provavelmente o mais grave dentre os tantos problemas com que se defronta esta Nação é, irrecusavelrnente, o do menor carente._
Consoante estimativas de -iristituições especializadas no trato do problema do menor, há, no Brasil, cerca de trinta mnhões de menores carentes,
abrangendo os que se encontram em estado de abandono, os infratores e os
vinculados a famílias em es_tado de pObreza, sem condições de sustentá-los e
educá-los adequadamente.
Em verdade, a cad_a dia aumenta, nas_ ruas das grandes cidades brasileiras, o contingente de "trombadinhas", que s~ corrompem rapidamente e pass-am a cometer toda sorte de infrações. _
O Poder Público, lamentavelmente, muito pouco tem feito para enfrentar esse magno problema, que vem â.ssumindo, a cada momento, maiores pro·porções. lançando-nos numa situação -social quase apocalíptica.
Nesse contexto, é fundamental que uma série de medidas sejam adotadas, a fim de que milhões de brasileiros menores não sejam relegados à marginalidade, incorporando-se à sociedade que hoje ainda os considera como re·
fugo.
A providência alvitrada nesta proposiçãO tem exatamente esse objetivo,
pois visa estimular as empresas de qualquer natureza a recrutar menores carentes, córn idade entre dez e dezessete anos, ensinando-lhes um ofício e
dando-lhes uma ocupação, pelo prazo de dois anos, a fim de que possam vir a
tornar-se detentores de uma profissão.
Dentre o elenco de medidas preconizadas no projetado, determina-se
que as-empresas-poderão descontar até vinte por cento do Imposto de Renda
devido no exercício financeiro, eni função dos menores carentes recrutados.,
que deverão ter direito à alirilentação, ao aprendizado de um ofício e a ajuda
de custo equivalente a meio salário mínimo.
Ternos convicção de que a iniciativa, de alguma forma, colaborará para
que diminua o substanCial númerq de menores carentes, o que, evidentemente, ensejarâ positivas repercus-sões de caráter social.
Assinale-se, por derradeiro, que a proposição inspirou-se em sugestão
que nos foi apresentada pela Câmara Municípal de Miracema, Estado do Rio
de Janeiro, tendo em vista apelo do Rotary Club local, que encetou campanha cm _favor do menor carente.
Por todas~ razõ-es indicaci.~s. temos ce~teza d~ que a propositura merecerá o apo-io dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1982. - Nelson Carneiro.
(Às Comissões de Constítuição eJuStiÇa, de Legislação Social, de
Economia e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO No 71, DE 1982
Introduz alteração na Lei nY ~.521, de 26 de dezembro de 1951,
para o fim de considerar cririie contra a economia popular a cobranca
de taxa de juros acima de 4% ao mês.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A alínea a do art. 49 da Lei n9 1.521, de 26 de dezembro de 1951,
passa a vigorar com a seguinte redação:
ul1) cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sObre
dívidas em dinheiro, superiores a quatro-por cento (4%) ao mês;
cobrar ágio superior à taxa oficial de câmbio, sobre a quantia permutada por moeda estrangeira, ou ainda, emprestar sob penhor que
seja privativo de instituição oficial de crédito;"

Art. 29

Esta Lei _entrará em vigor- na data de sua publicação.

A+-.L..JY. Rf;vogam-s.e as disposições em contrário.

/ustificação

Diz o art. 41!, a, da Lei n9 1.521, de 26 de dezembro de 1951, çm suaredaçào vigorante que:
.. Art. -4~- -Con-SHhiT Cdm:e da inesma natureza (vale diZer, contra a economia popular) a usura pecuniária ou real, assim considerando:
a) cobrar__juros, comissões ou descontos percentuais, sobre
dívidas em dinheiro, sUperiores à taxa permitida por lei;
(Parênteses e grifo nossos.)
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Assim, o que o projeto pretende é, apenas, substituir no texto· a_ expressão "superiores à taxa permitida por lei" por '"superiores a quatro por cento
ao mês".
A expressão \'juros legais", ou "juros permitidos em lei", ou, ainda, '"juros da lei", prevista no Código Civil ou na Lei de Usura-, encontra-se verdadeiramente abalada, desprestigiada, nos dias que correm, máxime p-orque as
próprias autoridades econômicas e financeiras do Governo, tolerando certos
juros altíssimos cobrados por bancos e demais iitstitu1ções financeiras, a~
bam por convalidar todo tipo de abuso praticado contra a economia popular
em matéria de remuneração do_ capital.
Ademais, a atividade especulativa do empréstimo do dinheiro não necessita, a nosso ver, de ser melhormente remunerada. Quatro por cento ao mês é
mais do que vantajoso, sob pena de darmos maior importância a essa atividade do que às verdadeiramente produtivas.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1982. - Humberto Lucena.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N9 !.521, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951

a,.

(Às Comissões df! Constituição e JustiçO. e de Economia.)

O SR, PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido ·pelo Sr. 19-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 73, DE 1982
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, requeremos que em lO de
maio de 1982 seja realizada sessão espedal para homenagear o Professor
Eurípedcs de Jesus Zerbini pelos seus 70 anos de vida e pelos grandes serviços
prestados à Medicina Brasileira e Mundial.
Sala da.; Sessões, 30 de abril de 1982. -Jorge Kalume- Aderbal Ju.rema
-Raimundo Parentr- Lomanto Júnior- José Samey- Jutahy Magalhães
- Gabriel .'rmes.
O SR !ESIDENTE (Jorge Kalume)- De acordo com o art. 279, item
I, do Regin~<..:nto Interno, o requerimento que acaba de ser lido será objeto de
deliberação após a Ordem do Dia.
At

O Sr. Jorge Kalume deixa a Presidência, aSsumindo-a o Sr.
Jurema.
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O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurenút)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, por cessão do nobre
Senador Luiz Cavalcante, que falará pela Liderança da Maioria.
- ()SR~ JORGE KALUME (Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.)
...::.. Sr. PfeSidente, Srs. Senadores:
O operário brasileiro comemora amanhã o seu dia oficial. lndentificado
com os anseios dessa classe, que representa um dos importantes segmentos da
nossa nacionalidade, pelo seu trabalho em_ prol do Brasil, quero saudar esses
valorosos patrícios, os quais díuturnamente estão voltados para um labor edifica-nte e construtivo.
Com a revolução iridustri"a!, no século dezoito, os nossos governantes
passaram a preocupar-se com o nQvo sistema de relações que se estabelecera e
com a maneira mais índicada de corresponder a esse equilíbrio entre o trabalho e o capital, para que pudessem caminhar juntos. uma vez que são dependentes um do outro.
Na brilhante definição de Rui Barbosa~
..0 trabalho não é castigo, é a santificação da criatura. Tudo o
que se amontoa pelo trabalho é justo. Tudo o que se assenta no traba,Jhp_ é útiL P_gr isso a riqueza, por t.s~<? o c_ªp~tal, que emanam do
trabalho, são, como ele, providenciais, como ele, necessários, benfazejos, como ele. Ao trabalho cabe a primazia incontestável sobre a
riqueza."

Altera dispositi\•os da Legislação vigente sobre crimes contra a
economia popular.

Art. 49 Constitui crime da mesma natureza a_ usura pecuniária oli real,
assim se considerando:
a) cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sobre dívidas em
dinheiro, superiOres à taxa permitida por lei; cobrar ágio superior à taxa oficial de câmbio, sobre quantia permutada por moeda estrangeira; ou, ainda,
emprestar sob penhor que seja privativo de instituiçãO ofiCial de crédíto;
bj obter ou estipular, em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro patrimonial que
exceda o qumto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida.
Pena: detençã_o de seis meses a dois anos e multa de cinco mil a vinte mil
cruzeiros.
§ 111 Nas mesmas penas incorrerão os procuradores, -mãndafárlos oú
mediadores que intervierem na operação usurária, bem como os cessionãrios
de crédito usuráriO qt.ie cíente de sua naturez~dlícita, o fizerem valer em sucessiva transmissã"o ou execução judicial.
§ 29 São circunstâncias agravantes d_o_crirne de usura:
I - ser cometido em época de grave crise económica;
II - ocasionar grave dano indivídual;
III - dissimular-se a natureza usurária do contrato;
IV - quando cometido:
por militar, funcionário público, ministro de culto religioso; por pessoa cuja condição económico-social seja manifestamente superior à da vítima;
b) em detrimento de operário ou de agricultor; de menor de 18 anos ou
de deficiente mentãl, interditado ou não.
§ 311 A estipulação de juros ou lucros usurários será nula, devendo o
Juiz ajustá-los à medida legal, ou_. casojã tenha sido cumprida, ordenar arestituição da quantia paga em excesso, com os juros legais a contar da data do
pagamento indevido.
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E as naturais lutas de classes sociais,- que Consta-ntemente despontavam
no iflündo ocidental, contribuíram para o surgimento de medidas que atendessem aos interesses dos prejudícados.
O Papa Leão XIII, em 1891, deu uma magnffica contribuição através da
encíclica Rerum Novarum, para dirimir os conflitos sociais. E lentamente, a
humanidade, no afã de auxiliar-se, vai legislando até alcançar o progresso que
as leis de hoje oferecem, principalmente as brasileiras. E em abono à nossa tese, diz o Ministro~ Murilo Macedo:
"6s a·vanços na área i!abalhista dCS.aPofltam frustram os fai- ..
sos líderes que s_empreV-lram na desordem e esper.:.utça de seu sucesso."

e

E adiciona:

"O Brasil se ordena o a área trabalhista, a despeito de suas indiscutíveis dificuldades económicas."
E o Ministro Macedo, dentro da lógica e da sinceridade de seus propósitos,_ com ?_seu___ espírito de justiça, afirmou:

"E. inquestiOnável a melhoria que se observa i-to relacionamento do capital com o trabalho."
O trabalhador brasileiro tem sido, a partir da década de trinta, olhado
com_ especial cUidado por parte dos legísiadores, dandO--lhe melhores cOndições através de estatutos jUrídicos, constantemente aperfeiçoados.
A Revolução de 1964 não vacilou em dar Continuida,de a essa política,
a~equando-a às nec~sidades ~a nosSa época. E vale lembrar a ampliação da
Justiça do Trabalho, maior as_sísfêncía rios c-a-mpOS triédicOs. dentários, escolar, inclusive ao ruralista, a quem foi proporcionada aposentadoria, através
do FUNRURAL.
O Presidente João Figueiredo conSiderou a nova política salarial como
.. um passo decisivo para tranqUilizar a área trabalhista".
E dentrC outros benefícios da admiriistração do Presidente Figueiredo,
soniá~se a·correçào semestral automática, viabilizando o diálogo e facilitando
a negociação entre as partes.
Sr. Presidente, Srs. Sena-dores:
No dia dessa confraternização, vou à majestosa Amazônia, na qual se insere o meu Estado- o Acre- e orgulhosamente me congratulo com os seus
trabalhadores e trabalhadoras das cidades e da parte rural, especialmente os
seringu-eiros e agricultores, para talnbém- reafirmar-lhes a minha confiança no
trabalho que desenvolvem, somada ao meu apoio nas suas causas justas.
Sempre preocupado com o trabalhador rural foi que, quando Deputado
em 1963, apresentei inspirado Projeto, o 9-e n9 282, o qual serviu de suporte
para a Lei do FUNRURAL; e agora no Senado, movido pelo mesmo sentimento de solidariedade cristã que nutro por esses abnegados da selva, fiz novas proposições criaildo o Dia Nacional do Seringueiro e da aposentadoria
do Soldado da Borracha, as quais obtiveram guarida por esta Casa.
São formas de retribuir o sacrifício que eSses operáriõs -dOs seringais fize~
rafn, dando sua contribuição especialmente no momento da hecatombe mundial.

1306 Sábado l'i'

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Que o Dia do Trabalho inspire os n9ssos trabalhador.es. dando-lhes sempre a disposição de que necessitam para um desempenho cada vez mais positivo em benefício do nosso País, sob as bênçãos_ de Deus. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cã.rd_oso. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique $antillo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Penso não haver dúvida de não estarem os trabalhadores brasileiros, nesp
te )9 de maio, se regozijando com o seu dia. A par de tantos problemas sociais, acrlado de tantas crises, continuam os trabalhadores não participando
do processo __de abertura. A abertura não os atingiu, a ab_ertura não os favoreceu, a abertura não chegou atê a imensa multidão de tfabalhadores d_este
País,- rurais e urbanos. Parece-me certo que estes trabalhadores, setores altamente majoritários da--:sociedade brasileira, estão caminhando celeremente
para um processo de organização, de mobilização _que lhes garanta serem copartícipes do processo nacional, sobretudo quanto às decisões do Governo e,
principalmente, quanto à participação no grande bolo da riqueza nacional,
criada pelo seu trabalho, é bem verdade que coadjuvado grandemente pelos
investimentos de capital e pelo avanço tecnológico.
Vejamos nós que perduram ainda, em todo o arcabouç_p ju_rfçiico brasilei:ro, uma porção de diplomas legais que são coercitivos sobre os traj:)alhadores
brasileiros - a Lei de Greve, os dispositivos da Cons_ol_idação das Leis do
Trabalho, a Lei de Segurança Nacional, enfim, uma série de legislações que
impedem os trabalhadores de se organizarem de modo autônomo, independente, na paz, na ordem, procurando se mobilizar no sentido Q_e ganhar mais
espaço político neste País.
São poucas as categorias profissionais ainda que podem, pelos motivos
mais justos, âeÇlar-ãr-se em greve ou em movimento paredista, sem que sejam
ilegais; ilegalidade declarada pof um simples ato do MTriistro do Trabalho,
por uma simples resolução assinada pelo Ministro do Trabalho.
Não seria nem mesmo preciso dizer que o poder de pressão dos trabalhadores na organização da sociedade brasileira, diante do estado que a dirige, é
extremamente pequeno. ~lógico que diríamos estar a sociedãde, no seu conjunto, hoje, neste País, pfocuran~o aumentar o se_u poder de pressão. Tam~
bém não seria uma inverdade afirmar-se que os próprios emPresários detêni
um poder de pressão pequeno, reduzido, um poder de pressão social ou política sobre aqueles que detêm o poder sobre o& núcleos decisói'ioS de Çioverno,
neste País. Mas, sem sombra de dúvida, levando-se em conta mesmo esse reduzido poder de pressão que tem a sociedade no seu conjunto, os trabalhadores brasileiros continuam sendo os grandes marginalizados em _todo esse processo: quer político, quer Social, quer culturalmente e sobretudo economicamente.
Há, como eu disse, e nós todos os reconhecemos, dispositivos legais que
são draconianos, são extremamente coercitivos sobre a massa trabalbador.a,
impedindo-a de mobilizar-se naquele ritmo que seria desejável para a Nação;
não para a busca de anarquia --porque esta leva a coisas irrecuperáveiS mas, para o estabelecimento de uma soci-edade democrática. A par do estado
democrático que buscamos- e nós o faremos através de ~leições livres, independentes, conquistadas pelo povo- há que se buscar também uma democratiZação das próprias estruturas sociais, da própria soCiedade. E aí entram
as massas trabalhadoras que são majoritárias, as quais preCisarão ter um espaço extremamente grande de atuação político-social neste País, para fazep
rem valer os seus direitos. Agora mesmo, nestes dias, encontram-se em greve
os professores_ do meu Estado. São q1,1~se 30 mil professores das redes estaduais e municipais do ensino, que estão todos paralisados já hã de_z dias.
Nq dia 20 de março ocupei esta tribuna para advertir o Ministério da
Educação e Cultura e o próprio Ministério do Trabalho sobre esse processo
de mobilização· que ocorria n-o rrte-u Estado: os professores organizados através do centro de professores do Estado de Goiãs procurando pelo menos o
diálogo com o Governo estadual. Eles queriam uma audiência com o Gove~
nador para em cima de uma mesa, democraticamente, dialogarem a respeito
de suas reivindicações básicas e objetivas. Todas elas Ce!J.tradas no aumento
de vencimentos, no estabelecimento da carreira do magistério- e no térniinO
do indesejável, do nocivo tráfico de influência político-partidária nas atividades educacionais do meu Eitado. Enfim o que queriam, basicamente, era a
valorização do professor. Mas, não foram recebido::; pelo Governador. Não
há de ser dessa forma que estaremos construindo uma democracia. Não fo-
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ram sequer recebidos pelo Governador! Acabou não lhes restando outro recurso Senão d6clararem-se em greve,- mesmo sabendo conscientemente que
uma greve de professores, neste País, pela Lei de Greve, ela é considerada ilegal. Declararam-se em greve e retornei à tribuna para dizer que não lhes havia
restado out"ro recUrsO, senão a- declaração de greve e que eles a fariam de forma absolutamente pacífica e disciplinada, mas que estavam defendendo um
direito legítimo dessa classe superdesvalorizada neste País que é o magistério,
o (Jue é --tãlftbém indiscutível!
Vejam os Senhores que, logo após, o Ministério do Trabalho- e ao Ministério-· bastaram apenas setenta e duas horas- esse Ministério, através do
Ministro Murillo Macedo, declarou a greve desses professores, ilegal. Dentro
da lei. Bom. Dentro dos estreitos limites da lei. E é bom que se faça um parêntese...

O Sr. Lomanto Júnior -

V. Ex• me permite um aparte?

-o SR. HENRIQUE SANTILLO- ... é uma lei que depende, para a sua
execução, de um juíZo do MinistrO do Trabalho. Portanto, ele pode acionã-la
algumas horas ou_ alguns minutos após a deflagração de uma greve, ou um
mês depois. Ela não estabelece limite do tempo para que o Ministro declare,
atravês de uma Resolução, a ilegalidade de um movimento grevista nela baseado. Mas, setenta e duas horas depois, o Ministro Murilo Macedo declarou
o movimento dos professores do meu Estado, trinta mil em movimento paredista, ilegal. E a partir daí, o Governo do Estado deixou de procurar dialogar,
buscar entendimento, reconhecer as lideranças, pOrqUe- para isto estâ aí o Estado: reconhecer as lideranças dos setores sociais - a liderança do CPEG.
Ora, um Centro de Professores do Estado de Goiás, uma entidade privada que consegue levar quase todo os professores a uma greve é porque tem representatividade; é óbvio. Tem-se que reconhecer o CPEG as lideranças do
movimento grevista de várias cidades do Estado e dialogar com elas. Ao contrário disso, Sr. Presidente, começaram a ser demitidos ilegalmente, irresponsavelmente de modo indiscriminado, os professores.
Só ontem, apenas no dia de ontem, o Estado demitiu cerca de 130 professores da rede estadual, assim, de uma canetada apenas. Então, esta é a forma
como são tratados os trabalhadores, veja bem, os trabalhadores da área intelectual. Porque os operários, como agora há pouco tempo aconteceu com a
CIFERAL- alguns trabalhadores dessa empresa tentaram pedir auxílio, esmolas nas ruas do Rio de Janeiro: o que ocorreu com esses trabalhadores, esses operários da CIFERAL? _Sobre eles colocaram a Polícia Militar com cães,
b_ombas de gás lacrimogénio, -(uzis, l;l_aio~etas, etc, Quero dizer, quero chamar
a atenÇão desta Casa, de todo o Ministério do_Trabalho para fatos concretos,
reais e por isto estou usando da palavra, sem fazer um discurso da apologia
do trabalho, _sem fazer um discurso que pudesse projetar no futuro, a res1iJeito
do peso da representaçâo doS trabalhadOres deste País, num Partido que seria
seú, Ou -em_ VáifOs partidos, os quais tentariam representá-los, numa sociedade
pluralista.

O Sr. Lomanto Júnior - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO -Mas cito esses fatos concretos que
estão ocorrendo com os trabalhadores brasilei~os, nesta atualidade em que vivemos. Gostaria, antes çie _ouvir o aparte do eminente Senador Lomanto Júnior, de fazer um apelo-ao Sr. Ministro do Trabalho e ao Ministro da Educação e Cultura deste País e pedir-lhes que tomem providências urgentes no
sentido de interferir junto ao Governo do ~eu Estado para que ele anule imediatamente as demissões feitas e volte a dialogar - volte não; desculpem, o
termo foflífCorreto -ele inicie, ele admita iniciar o processo de diálogo com
a liderança dos professores para que eles voltem às salas de aula, porque eles,
eles os professores, têm hoje o apoio da população goiana.
Ouço V. Ex• com mito prazer.

O Sr. Lomanto Júnior- Eu não que~o, em a'!Jsoluto, interromper e nem
m_esmo desviar o curso_ do pronunciamento_ de V. Ex' o qual efetivamente
aborda um problema da mais alta relevância ou problemas da mais alta relevância. No meu Estãdo está oCorrendo a mesma coisa: os professores entraram em greve. Naturalmente esta falta de diálogo deve ser uma das causas de
que esta greve venha se prolongando e envolva assim quase to_do o professorado. Este diálogo é imperioso em todos os se_tQres, quanto- mais numa classe
da mais alta importância, a qual presta os serviços mais relevantes como é a
Classe do professor: ·o professor sempre marginalizado, e me refiro, em pri·
meiro lugar, ao abandonado, ao injustiçado professor primário, ao forjador,
diria mesrrío, ao _formador da_mentalidade das nossas gerações. Quem de nós
não se recorda com ternura e com profundo agradecimento daquele mestreescola que lá no mais distante recanto da nossa Pátria, lá onde nascemos,
quem se esquece daquele professor que nos orientou, que nos encaminhou,
que nos abriu, por assim dizer, os olhos para contemplar as primeiras belezas
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da vida? :E: preciso uma atenção maior para-com a classe do_ professorado, é
preciso o reconhecimento da Nação para com essa gente, para com esse professor que quantas vezes veste a roupagem do sacrifício, imola a sua mocidade, a sua sáude, a sua própria vida até, em favor das geraçõ_es brasileiras. Não
basta o diálogo, porque este é uma obrigação de cada gov~~naJ].te,_ sobretudo
para com essa numerosa e importante classe, é precis_o também uma providência, que _se faz urgente, pois vem sendo retardada ao longo do tempo, num
reconhecimento ao trabalho extraordinário, à missão quase sacerdotal, e eu
diria sacerdotal, do professor, do_homem que ensina que ajuda a forjai'_ e a
formar a mentalidade de nossa Pátria. Quero me solídarizar com as palavras
de V. Ex• Na ora em que conclama, na hora em que apela para que se faça
justiça ao professor, associo-IDe às palavras oportunas de V. Exb 9 Queria
apenas, jã agora ao final, e o meu aparte se torna longo, mas tal é a importância do pronunciamento de V. Ex•, que, quanto ao.s trabalhadores de_ um
modo geral, verdade se diga, e é preciSo que também se façajus_tiça ao Governo, que se corrigiu, de um tempo para cá, pelo menos, instituiu-se uma 1Jolítica salarial mais justa, mais humana e mais consentâ_ne_a_com a_reaJida._<le _eç_gnômica deste Pais. Estamos pelo menos corrigindo os ma_les da inflação, estamos procurando repor os prejuízos que os trabalhadores têm tido com a ma!~
fadada inflação._ Neste ponto, temos que ter uma palavra de justiça e de louvor à providência adotada pelo Governo, e nós estamos certos de que ela
deva se estender a todas as classes dos trabalhadores, mas também concordo
com V. Ex• que está tardando, e muito, uma correção na ConsoJjdação__das
Leis do Trabalho, para que, como disse V. Ex•, dispositivos draconianos, injustos, venham cercear, impedir que os trabalhadores recorram ao que lhes é
mais legítimo, o direito de greve, que é a forma de ele protestar, de manifestar
a sua desaprovação pela maneira com que vem sendo coduzida a sua vida e o
tratamento que a empresa vem a ele dispensando. É urgente que se faça uma
revisão na Consolidação das Leis do Trabalho, para que estas injustiças não
persistam e para que, sobretudo, os trabalhador_es_reconqu_istem o seu direito,
que todos reconhecemos, como dos_ mais justos, o direito" de greve, a maior
arma com que o trabalhador conta para conquistaar as_ suas reivindicações.
Cumprimento V. Ex' pelo seu pronunciamento e acredito q_ue _as suas_ palavras calarão profundamente junto às autoridades responsáveis por esse·setor.
Apenas lhe peço que faça justiça à nova política salarial, que se não _é a-idea!,
que se não é aquela desejada no sentido de uma melhor distribuição da riqueza do País, ao menos ela impede que os trabalhadores, no regime inflacionário que vivemos, percam, pelo menos substancialmente, parte do seu ganho
anual.

e

O SR. HENRIQUE SANTILLO- O seu aparte deu ao meu despretensioso discurso subsídios valiosíssimos, eminente Senador Lomanto Júnior:
Concordo, na íntegra, com todos-os conceitos emitidos po_r V._ Ex". Gostaria"
ainda, de adiantar a V. Ext> que eu mesmo já tive oportunidade de, inclusive
desta tribuna, elogiar, de certa feita, o Mini_stro do_ Trabalho, q Sr. Muri!!o
Macedo, por ter ele se colocado em defesa_desta t_egislãçãO s_alaiiil clue está,
que é incompleta, que ainda não satisfaz os trabalhadores, mas que foi, sem
dúvida, alguma conquista, a defesa que ele promove contra grupos, que nós
sabemos, dentro do próprio Governo, que se mobilizam, perrnantemente,
para fazê-la retornar ao estado anterior. É lógico que sabemos que essa legislação salarial tem falhas enormes, se ela é distributiva, de certo modo ela o faz
dentro da faixa dOs assalariados.
Eu não diria ã_qUT; para não ser exagerado, que ela terita redistribUir a
miséria. Aí talvez eu exagerasse_ um pouco, mas não estaria müifo longe da
verdade. Nós pregamos, nós lutamos para que hã.ja uina redistribuição de
renda, neste País, que obviamente inclua aqueles que tenham rendimentos de
capital. E issO esSa legislação não fez. Pelo contrário, nos últimos dois anos,
digo a V. Ex• com absoluta convicção, mais do que rla década de 1970, que foí
horrível, houve urna concentração de rendimentos neste País, dado mesmo ao
processo inflacionário avassalador dos últimos. dois o;m.os.
Amanhã, o Presidente da República vai anunciar à Nação os novos índices do salário mínimo, através_ de decreto que ontem mesmo ele assinou, distribuído em três regiões: na primeira, de Cr$ 11.928,00 passarâ para "CI'$
16.608,00; na segunda, de Cr$ 10.200,00 passarã para Cr$ 14.400,00; e na terceira, de Cr$ 9.732,00 passarã para Cr$ 13.920,00.
Eu não precisaria recorrer a O _Globo, edição de hoje, para dizer que este
salário ri1ínimo, o maior salário mínimo, de Cr$ 16.608,00, não" ê -tH::nf ri'fésnto-suficiente para alimentar uma família de duas ou três pessoas. O Globo traz
uma pesquisa, realizada pelo próprio jornal, creio eu,jã que não cita fontes, e
conclui que hoje, no Rio de Janeiro~ seriam necessârios Ci'$_18.445,50 apenas
para a alimentação básica_ mínima _de um casal ç__ c)._ois filho~.

aí

Segundo o jornal, esses câlculos tomam por base o Decreto-lei
de 30 de abril de 1938, que regulamentou o salário mínimo no País.
Ele prevê que para atender as necessidades mínimas de alimentação
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-de uma pessOa São neceSsãfios por mês: seis quilos e meio de carne,
sete litros e meío de leite, quatro quilos e meio de feijão, três quilos
.de arroz, um quilo e meio de fafínha de trigo, seis quilos de batata,
nove quilos de toma,te, seis quilos de pão, 600 gramas de café, sete
dúzias e meia de banana, três quilos de aç~car, 750 gramas de banha
e 750 graffias -de manteiga.
E isto no Rio, hoje, -para 3 pessoas, signifiCaria··-crs 18.445,50.
"Acrescentando-se o necessário para o transporte," educação, saU.de e ·outras
despesas essenciais à vida, o saláriO rilínimo deveria- ser de Cr$ 38.348,23," segundo o jornal O Globo ~de hoje.
Mas, enquanto isto ocorre, vejam bem os Srs. Sen:idores como é este mo~
delo, extremamente rígido, na medida em que de 6 em-6 meses os salários são
reajustados (até 3 mínimos, coiii 10% sobre INPS; de 3 a 10 com 100% do
INPS sem nenhum acré_s_ç_imo, e a partir daí com descontos violentíssimos
sobre algumas- camadas da classe média assalariada, que está perdendo violeptamente o poder aquisitiv~, p~ínCipàlmente porque a inflação estã violenta, estâ avasSaladora, está no patamar dos 100%, Ou em torn:O dos 100%) enquanto isto __ocorre, vejam bem, novos aumentos.
"As tarifas de energia elétrica Serão aumentadas agora, início
de maio, em 23,5%~Como já tiveram um aumento de 16,5% em fevereirO, o aumento acumulado S(!.fá de 43,8%_ contra 21,6% de_ inflação.
Indústria automobilística. Os automóveis sofrerão_ novo aumento de preço. Serão atimentado_s_de tal modo que a elevação acumulada dos preços, neste primeiro quadrimestre do ano, será de
29,8%, mais uma vez contra uma inflação de 21,8%. Todas as marcas serão aumentadas.
No ano passado, por exemplo, as tarifas de energia elétrica tiveram um aumento acumulado anual de 137%, contra uma inflação
de_95%. E os carros, 134% no ano.. de l28l,_contra_ uma ínflação.de
95%.
P_a_ra se ter. uma idéia da_ dgiclez deste_ !1lOdelo que p~rpetua a injustiça,
que acaba anulando por completo qualquer reajuste salarial, a não ser que ele
fosse móvel, e quese fTzes·se aU.t_omáficamente, sempre q-ue a: inflação fosse superior a 5, a to%, para que não perdesse o -trabalhador asssalariado o poder
aquisitivo, para se ter uma idéia da rigidez deste modelo, basta consultarmos,
por exemplo, os aumentos neste último quadrimestre, aumentos acumulados
de todos os bens de consu_mo o_este: País, sobretudo os bens de consumo duráveis. For~m_gu~se Qe_z pon_tos ~ç!m_a c:i,oJ!lçlic;e iº_fl_aci_qpâ_rjq_no mesmo período, sem contar a defasagem do INPC, sobre o qual os salários são reajustados, que sempre esteve abaixo_ alguns pontos do índice inflacionário neste
País.
Para_ se _te~ UIJlajd~ifl" de cqmo ..a,s~~oisalL f~.nrçj9gªm. Qe ,çomo as _coisas.
continUâ..rn fllnCioOand_o,
conlo eSte--inodetO- COntinua sendo dirigido de
forma autocrática, basta dize_r_que um l!_omerr_1 com9_o Senador Lomanto Júnior não é oUvido, o eminente ·se-nad6r-Lom"ãnto Júilf6-r, cOm toda sUa cxperiêncl::i, ex-governador de um grande Estiido" deste País, vicé-Líder, par!amentar com experiência invejável de várias legislaturas, polí_tico, acredito, jã
com meio século de experiênCia de atividade pública, o Senador Lomanto Júnior não é ouvido! O Senador G3.briel Hermes,. é Vice- Presidente da ConfederaçãO Nacional das Indústrias,-Cõm i.imã. cafrefrã-Polrtica invejável, meio século de luta e_ de experiêllCia cOm-a-Vida- pública; o Senador Albano_ Franco, é
dO PDS, aa~b-áílCãàa- dO lado-aeta,-esTeve pOr -algúils-días representando o seu
estado como Senaq.or, S. Ex,_é Presidente q.a c_of!.fed~ração_Nacional das Indústrias deste País, e esteve hã poucos _dias, na InlprenSa, diZendo que nós
não somos ouvidos para nada, para nenhum processo de decisão _na área econôrriica oU social.
o

·de_-

a

-o Sr.

Lomanto Júnior - Ps:rmite V. Ex• uma rápida intervenção?
O SR. HENRIQUE SANTILLO ~ Quço.V. EJ<.• COII\ imenso prazer.
O Sr.. Lomanto Júnior --Só para retfficaf e agradeéer a v. EX• a generosa
referência à minha pessoa, e_diz~r que ainda não chequei a meio século de vivência polítiCa, mas jã u1ti'apassei os trinta: e ciríéo ariOs; praticamente, de oito
mandatos eletivos...
-

O SR.~ HENRIQUE SANTILLO- Esteja certo V. Ex• que houve um
I8.p"SO--de riiirlha parte; porque eu -o·~CQiisid_ef(.l~tiril~_JOVéfti ...
O Sr. Lomanto Júnior- Estou apenas ultrapassando um pouco meio século de idade (Risos). Muito obrigado a V. Ex•
Q SR_ iiENR-IQUE SANTILLO _:___ E por isso- mesmo, V. Ex• tem
arnplíssimas condições de s_er o candidato do PDS a GOve"rnãd_or da Bahia, -e
vol~~r- a gi?yerriar aquele ~~ta~o: O Sr. Lomanto Júnior - Muito obrigadQ.
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O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, para se ter uma idéia
de como as coisas continuam sendo decididas, e falando eu sobre os trabalhadores, nesta tarde, como as coisas continuam sendo decididas sem que ostrabalhadores sejam ouvidos, e sem que os empresários ªejam ouvidos, e não
apenas os empresários, mas n próprio Partido do Governo com assento nesta
e na outra Casa do Congresso Nacional, vou ler aqui uma breve matéria,
publicada pelo Jornal do Brasil de ontem, que me despertou muito a atenção,
porque ela confirma tudo aquilo que nós estamos dizendo, permallenternente,
em tese. É o fato confirmando a tese:
Governo estuda caso Mafersa
Porto Alegre- O. Minist~o dos Transportes, Eliseu Resende,
afirmou ontem que a participação da empresa japonesa Mitsui no
fornecimento das 25 composições elétricas para o trem metropolita~
no de Porto Alegre não ê iri:'eversível. Assegurou que o Governo estâ defendendo as empresas nacionais e poderã ser pedida uma revi~
são dos critérios do Banco Mundial, em benefíc10 da Mafersa, empresa estatal de São Paulo.
A Mafersa venceu a concorrência interil.aciorial feita pela
Trens Urbanos de Porto Alegre- -Trensurb, mas, ao ser encami~
nhado o resultado ao Banco Mundial - que_ financiarâ trem metropolitano- u resultado não fOi aceito: o Bánco exclui algumas taxas
dos custos finais e deu a vitória à Mitsui. O presidente da Mafersa,
José Viana, impetrou mandado de segurança contra o resultado e,
um dia após ter obtido a liminar favorável da Justiça, o retirou a pe~
dido do presidente do BNDE, segundo revelou na CEI da Assembléia Legislativa gaúcha.

Creio qu-e esta rriatéria: dispensa comentários. Coisas Como estas jã estão
acontecendo hã muito tempo neste País, às dezenas, às enxuradas, às cacheei~
radas. ~ o modelo capitalista selvagem dependente, aprofundado de forma
autoritãtia pelos governos pós-1964. Insere-se neste mesmo processo aquele
conjUnto de gigantescos projetas, de projetes megalomaníacos que o Governo continua decidindo às salas fechadas, hermeticamente fechadas, à revelia
da Nação e do Congresso Nacional, para definiir o espec1ro econOIDiCO dos
próximos 20 anos deste País. Quer dizer, com as vistas voltadas para o aprofundamento no modelo, para tornã-lo irreversível- caminho de ida sem volta, sem de_svios, sem bifurcações. É o que pretende.
Por isso, a ãrea política do GOverno, pOrQue esta -não é c-ofuJ)i'Oinissada
diretamente com esse processo, a área política não é ouvida, pois, se ouvida,
obrigaria o Governo a tomar um rumo diferente na política econômica, não
por demagogia eleitoral, não por preocupação em ga:rihar eleições. Por quê?
Porque, comprometida com os interesses nacionais- estou certo, por sua es~
magadora maioria- estaria, tanto qUanto nós, oposiciOnistas, tentando buscar novos caminhos para o desenvolvimento nacional.
O Sr. Lomanto Júntor - V. Ex• me permite?
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouço V. Ex• com prazer.

O Sr. Lomanto Júnior- Não tenho nada a díscor<;l~r no discurso de Y.
Ex• Queria apenas que V. Ex• remontasse ao Brasil-colônia essas-injustiças.
Realmente o problema de distribuição da riqueza neste País não vem e não se
deve limitar ao período de 64. Vamos analisar toda a História deste Pafs, desde o Brasil-colônia. Vemos que a nossa distribuição de rendas era injusta.
Concotdo inteiramente com V. Ex• Este País precisa-realmente de fazer uma
reforma. Necessitamos realmente de reformas profundas, para que a riqueza
deste País não seja privilégio de poucos, mas que seja um bem que Deus nos
proporcionou e que a todos seja distribuída, pelos menos, de maneira maís
justa. Só discordo de V. Ex• quando limita o período de 64, pois se vem fazen·
do, sem dúvida alguma, algum esforço no sentido de se corrigir essas injustiças. Se verificarmos as reformas que foram feitas- a própria reforma tributâriã, pensou=se em dividir, mas, depois, sofreu também impactos, retrocessos
e terminou não surtindo o efeito que o Presidente Castello Branco, naquela época, almejava; a reforma bancãria, a própria estrutura agrária - veremos
que temos as leis mais avançadas. Efetivamente precisamos cumpriNlas, precisamos pô-las em execução. V. Ex• tem inteira razão em fazer um discurso sem
radicalismos. V. Ex' está fazendo uma análise correta da situação ·dos trabalhadores, da distribuição de renda. _Concordo com V. Ex•- aí estou integralmente com V. Ex•- que, a área política fosse mais ouvida, mais escutadaé preciso que seja ouvida e mais escutada -, porque, efetivamente, quem
construiu a riqueza deste País, quem sugeriu as leis oportunas que aí estão, temos que fazer justiça, esse crédito é da área política. Todas as vezes em que a
ãrea política é marginalizada, todas as vezes em que ela ê malsinada, injustamente malsinada, o que vemos são os erros cometidos, são as providências
que, às vezes, são tomadas para beneficiar esse ou aquele setor, ou mesmo

esse ou aqUele setor político, o que verificamos, na expressão vulgar, é que o
tiro terp. saído pela culatra. Portanto, cumprimento V. Ex• pelo seu discurso.
A área política precisa a-ssumir, cada vez mais, a reponsabilidade das providênciaS~ das reformas neste Pais, po_rqul? te~os uma vivência. V. Ex• é um homem que tém !ealmente vãrios maó.datos. Adquiri miilha maioridade civil jã
enfrentando a vida pública, aCUmulei, ao longo de trinta e cinco anos de mandato, essa experíêncía. Posso dizer a V. Ex•, sem vaidade, que sou homem
público que passou por todaS às funções des_te País sempre pelo julgamento
popular, pelo voto do povo. Deus hã de permitir que eu encerre a minha vida
pública sempre inspirado e eleito pelo povo. Não conheço, Senador Henrique
Santillo~ o sabor de uma nomeação. Durante toda esta minha vida pública,
ainda não tiVe riada entregue na bandeja. Conquistei os mandatos, todos eles,
pela confiança popular e pela manifestação do povo. Por isso que tenho obrigações. Não coonesto, não apóio, nãO coiiOOrdo realmente com o estado de
coisas que ainda se insiste em manter neste País. Tenho responsabilídades,
como bem disse V. Ex•, de ser um dos Vice-Líderes do Governo, mas não
concordo ln totum com a falta, às vezes, de execução e com o envio, a remessa
de legislação que não convêm, que não é realmente compatível com o desenvolvimento democrático--deste País. Estamos vivendo uma fase diferente. O
Brasil estã marchando para aperfeiçoar-se democraticamente, mas é preciso
· que a classe política p'ãfliCipe·mais deste aperfeiçoamento, porque- aí sim
-erros serão-·evitados e não estaremos nós, os homens do Governo, a ouvir
críticas, se o Governo atentar para esses fatos, ouvir e assessorar-se dos homens que realmente fizeram da política a razão de ser da sua vida. Encontrome entre os mais modestos, mas, nos cargos que tenho exercido com dignidade e com honestidade, tenho sido julgado, todas a.s vezes, pelo povo da minha
terra. Trago~ a V. Ex• ·a minha solidariedade, quando se refere que a ârea política não estâ sendo escutada devidamente. Por isto que, às vezes, até com a
decisão e com a vontade de acerta~, continua a se ~meter erros. Esta é a posição em que me encontro. Também reclamo a. participação do setor político,
porque este setor acumulou experiências durante uma longa existência, acumulou experiências durante longos mandatos exercidos, e são, sem dúvida alguma- estes, sim-, os assessores que podem levar ao GovernO as sugestões
oportunas, justas, e apontar o caminho certo. e nãcftecnocratas improvisados, tecnocratas improvisados de última hora, apenas porque têm um título
ou porque fizei'am cursos de pós-gniduação, mas que não tiveram o batismo
de fogo da experiência no trato cotidiano com a vida pública. Esses tecnocratas estão conduzindo- e quantas vezes têm conduzido- este País, de 1964
para cã ou antes de 1964, a erros que são atribuídos aos políticos, que de nada
participaram e que, às vezes, não foram ouvidos, não foram escutados, quando sabemos que esses políticos ac~mularam um cabedal de experiências.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Nobre Senador Lomanto Júnior,
mais uma vez, por justiça, agradeço a V. Ex• o aparte, só com um pequeno reparo - se me permitir.
Não sou daqueles que dividem a história brasileira entre pré-64 e pós-64.
Afirmo - e temos condições de demonstrar- é que no período pósN64 houv_e um aprofundam~nto desse processo, acelerou-se a implantação desse proce'Sso, desse modelo a que nos estamos referindo, ambos~ neste despreten-sioso
discursO.
F~i para isso mesmo que se implantou o regime político sob qual vivemos nesta época, porque, sem aquele regime político que em alguns períodos
chegou a ser totalitário, isso seria imposSívefãO Governo, porque a sociedade
braSileira i'Cagiria das mais diferentes formas. Sem violentas repressões, asociedade reagiria, os trabalhadores reagiriam.
Veja bem V. Ex•: de 1960 a l980,.São as próprias estatísticas oficiais que
nos dão a demonstração inequívoca de que houve uma concentração maior
de rendimentos. Notop_o da pirâmide as rendas nacionais concentraram-se
com mais violência.
Ora, ninguém estã aqui para dizer que isso se iniciou depois de 64. Até
culturalmente somos um País colonizado, como somos um País colonizado·
economicamente. E não somos apenas após--64. Somos historicamente colonizados. Gritar o verdaaciro grito de independência cabe a nós todos. Ta-mbém V. Ex• está com inteira razão quando diz que a ãrea política tem que ser
ouvida, tem que participar. E de que modo? A meu ver, fortalecendo o Congresso Nacional, fazendo o Congresso Nacional readquirir, com urgência, d~
terminadas prerrogativas que são indispensáveis, inclusive para que ele amplie a sua tejiresentativiâade, para que o Congresso Nacional tenha condições
de participar, efetivamente, com a participação de todos os Partidos políticos,
numa sociedade pluralista, de todo a-quele processo decisório que define a
política econômica- do País, a política social do País, a política institucional
do País, enfim, a vida do País.
O Sr. Gabriel Hermes -

Permite-me V. Ex• um aparte?
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O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• hã de permitir, Sr. Presidente, apesar de o sinal jã estar a indicar o fim do meu tempo, que eu ouça, neste
final de discurso, o aparte, que muito me honrarâ, do Senador Gabriel Hermes.
O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, V. Ex• vai-me permitir que, aO
final do oportuno discurso de V. Ex~. me congratule, prinCipalmente quando
diz que nós precisamos fortalecer o Congresso Nacional. Meu nobre Senador, eu que já tenho realmente uma longa vida, embora diga normalmente
aos meus amigos mais novos e mais velhos que me considero um jovem ancião, cheio de entusiasmo e otimismo, nesta altura da vida, permita que eu
diga a V. Ex~ que esta Casa, essas Casas do mundo intejro que se chamam
Congresso, em todas _as situações- difíceis, e acentuadamente a nossa, elas
equilibraram a vida do País. Quando nós falamos_ em fortalecer o Congresso
devemos fazê-lo com toda fé, com toda consciência_ e a certeza de Que eStarrios
pedindo uma coisa boa para o nosso País. Eu me lembro de passagens notáveis da minha vida, sobretudo da mhha vida política. Quantas vezes o Congresso salvou este País de situações muito dolorosas, de ditaduras talvez, pedaços muitíssimo difíceis. Lembro-rr. e das operações que foram feitos dentro
desta Casa, no Rio de Janeiro, acentuadamente, quando tivemos de modificar, várias vezes, as situações consideradas intransponíVeis, como sejam
aquelas de ter que tirar um Presidente, que, num determinado momento, se
tornava capaz de levar o País a uma situação de revolta ou_ de_intranqUi!idade. Tudo feito fora, forças_ militares movTtilentadas, homens públicos e a posição nacional completamente tomada pela agitação promovida por a1guns
homens; o Congresso, tranqUilamente, resolvia como se fosse um tribunal,
dava soluções. Soluções como aquela de que eu participei, de ver sair um Carlos Luz, que era um Presidente legítimo, um João Golart, um Jânio Quadros,
um Café Filho, e, finalmente, tantos outros Presidentes que, num determinado momento, precisavam. Tinha que se dar uma solução e as soluções dadas
pelo Congresso foram aceitaS pela Nação brasileira como soluções legítimas,
que legitimaram uma posição e permitiram que o País caminhasse e se
tranqD Dilizasse. Então, quero, dentro do discurso de V. Ex~~ roubar esse pedaço final em que V. Ex• falou em fortalecer o Congresso, porque ele é uma
Casa útil a esta Nação_:. Tivessem sido ouvidos os Congres~os_ da Argentina e_
da Inglaterra e possivelmente esses dois povos, essas duas nações não estariam intrã.nqili.lizadas e vendo-se às portas de uma mortandade, tantos jovem
que talvez não estão participando daquilo que decidiram alguns governantes
dos dois países. Congratulo-me com V. Ex• Vamos fortalecer o Congresso;
O SR. HENRIQUE SANTILLO ,.- Y.. Ex• nãp roubou nada, Senador
Gabriel Hermes. V. Ex', ao contrário, deu ao meu, como jâ disse; dçspretensioso discurso, um fecho de ouro. Eu me calaria por aqui se não tívesse, neste
final, que registrar a profunda angústia com que hei de ver, amanhã, passar o
}9 de maio, e estou certo de que milhões de trabalhadores brasileiros também
estarão na mesma situação. Entre eles, os professores do meu Es_tado, em greve, considerada ilegal, pela legislação vigente, injusta, draconiana, e tendo
sobre suas cabeças a permanente espada da intimidação das demissões indiscriminadas, em massa.
Ao registrar esta lamentação, quero traduzi-la como protesto e, mais
uma vez, também registro um apelo às autoridades deste País, ao Ministro do
Trabalho, ao Ministro da Educação e Cultura que interfiram junto ao Governo de Goiás, no sentido de que essas injustiças sejam reparadas. Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes de abordar o assunto que me traz à tribunam quero, como sulamericano, me regozijar diante da notícia que leio aqui no boletim do notícíario internacioilal, que traz o seguinte telegrama:

"SP49
Segundo Lead ONU (SP 45)
Nações Unidas, 30 (UPI)- Argentina anunciou hoje que aceita a resolução do conselho de segurança que exige sua retirada das
Ilhas Malvinas e pediu as Nações Unidas que intervenham no conflito.
Mds1356Hrs
Primeiro Lead ONU (SP 4)
Nações Unidas, 30 (UPI) - O chanceler Argentino Nicanor
Costá Mendez disse hoje que seu país aceita a Mediação da Nações
U o idas na crise das Ilhas Malvinas, o que poderã significar que a
ONU assuma interinamente O governo das Ilhas."

Sábado
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Sr. Presidente, como brasileiro, como sul-americano, e como cidadão do
Mundo, eu quero regozijar-me, nesta véspera do dia do trabalho, por essa decisão argentina- que pode pôr fim a um conflito que -se achava iminente, con~
flito este com conseqUência imprevisíveis para a Argentina e para os países
sul-americanos deste Cone Sul do Continente, que nos poderiam arrastar a situações embaraçosas ou conflitantes e sempre prejudiciais ao nosso País.
Como cidad-ão do Mundo, vejo que chegou a um acordo. A Argentina
reconheceu que as suas razões não eram razões totais, integrais e vai-se retirar
de urna ocupação que ela fez manu militari, resolvendo o conflito e
colocando-o na alçada da ONU, a Organização internacional, que vai gerir
ou superintender ou presidir a esse dissídio internacional, pondo fim a um
conflito que, embora não se tenha iniciado verdadeiramente, poderia arrastar
ambos os países a situações desagradâveis e desastrosas.
Assim, sem comelltãrios, porque a atítude não merece comentários, quero, como Senador, endereçar uma mensagem fraterna ao GovernO argentino
por essa atitude de compreensão, uma atitude de humildade, mas de reconhe-cimento à gravidade de uma hora que o Mundo poderia viVer com conseqüências trágicas para todos nós.
A ser verdadeira essa notícia que o boletim- nãO--são os jornais- interno do Senado nos distribui, eu desejo, Sr. Presidente, manifestar a minha sa·
tisfação para aquele fim de um conflito que ameaçava a nossa segurança, a
nossa posição e a vída da nossa mocidade.
Nós que acompanhamos a última guerra, .porque durante a primeira nós
éramos crianças de colo, vimos que só no primeiro dia do desembarque na
Normandia, na reconquista da Europa pelas tropas aliadas, em que tomaram
parte 2 mil navios, 12 mil aviões e 2 milhões de homens, cerca de 20 mil cadáveres juncaram as areias brancas das praias da Normandia no primeiro dia de
luta, 20 mil jovens pagaram como tributo de sua vida naquele primeiro dia de
luta ou de enfrentamento das forças invasoras com as forças alemãs que defendiam o contíriente europeu.
Assim, Sr. Presidente, nós que jã vimos, na Segunda Grande Guerra, 50
milhões de pessoas morrerem no teatro da guerra e longe do teatro da guerra,
50 milhões de vítimas, a metade da população do Brasil, jovens que perderam
suas vidas, enchendo de mágoa, de desespero suas famnias, apenas pela idêia
malsã de um homem que desejava conquistar o mundo; nós, que vimos isto,
que assistimos a isto, vemos na atitude da Argentia uma atitude cristã, bela,
embora de humildade, mas impediu que se derramasse sangue num conflito
de consequências séifas, imprevisíveis e desastrosas para ambos os lados e
principalmente para o Continente Sul-Americano.
Sr. Presidente, o assunto da minha inscrição é o acordo feito pelas Bancadas do PMDB e do PDS, a respeito dos emprêstimos. Recebi hoje, pela manhã, do Vice-Líder da Bancada do meu Partido, do Senador Henrique San~
tillo, uma comunicação em que S. Ex~ diz: "Estou lhe enviando cópia do termo de compromisso ... ". O termo de compromisso, portanto, é a ratificação
daquilo que se negociou e estã agora em letra de forma neste comunicado de
cinco itens:

se

ua Votação prioritária de empréstimos internos aos Estados e
Municípios, não ultrapassando, cada um, o valor de cinqUenta milhões de cruzeiros;"

Com relaÇão à letra a vê-se que se estabeleceu um teto; ambas as Bancadas resolveram que todos os empréstimos até cinqUenta milhões terão a possibilidade de votação por ambas as Bancadas aqui em plenário. QUer dizer, o
parâmetro estabelecido foi o de cinqUenta milhões de cruzeiros. Não a finalidade social, ou humanitária, oti que o município seja maiS pObre, 6u que os
municípios de renda menor que pudessem conse,guir tais empréstimos. Também seria um critério, seria urna t::Ompoiitnte- de--um novo sisteina de estudos
em que se atenderia a pobreza, ou a nlenOr significação econômica de cada
município.
a) Votação prioritária de empréstimos-internos aos Estados e
Municípios, não ultrapassando cada um o valor de cinqUenta milhões de cruzeiros;
b) Aprovação dos segU:iittes projétoS considerados de relevante interesse público:
- Projeto de Resolução n• 160/81
UNICAMP (SP) - Valor Cr$ 772.500.000,00
- Projeto de Resolução n' 18/82
Rio de Janeiro - Valor US$ 20,000,000.00·
- Projiio de Resolução n' 243/81
Rio Grande do Sul - Valor Cr$ 2.505.952.900,00
c) A inclusão em pauta, no presente ano, de qualquer outro
projeto fica na dependência de acordo direto entre os líderes;
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Os projetas de 50 milhões são o "Abre~te SéSarn.o". Podem vir ou~rqs
projetas de outra natureza, projetas externos ou internacionais, com outras
justífióições.
d) Elaboração das pautas das Sessões, de comum acordo, pe~
las lideranças, respeitada sempre que possível, a ordem crono!ógica
de recebimento das mensagens pelo Senado e contendo, no mínimo,
dez projetas de empréstimos por Sessão, escolhidos conforme as alíneas anteriores;
e) Estabelecimento, mediante acordo da liderança, de períodos para esforços concentrados, de modo a evitar-se a falta de quorum, indispensável_ à decisão majoritãihi.

Esta é a comunicação que recebi. Como tenho mantido, antes d~_decisão
da Bancada e desde o início de votação de projetas tais na Casa, uma posição
contrária ao_s empréstimos- não porque sou contra os-ih(erc:s_ses do municí:pio ou contra os interesses do Estado, mas porque sou a favor daqueles que
serão prejudicados com_ qualquer liberação de dinheiro, isto é, a-classe menos
favorecida, a classe pobre de nosso País- não dei a minha aquiescência nem
aprovei esses itens, nem essa decisão da minha Bancada. Dis!)e mesmo, na
reunião da Bancada, que votaria com a minha Bancada, se assim o exigisse o
interesse partidário; sem a rnínha Bancada, se me motivassem outros princípios e contra a minha Bancada se, na defesa desses princípios e das idéias que
tenho, tivesse de tomar uma atitude mais séria.
Portanto, estou desligado de qualquer compromisso da minha Bancada
com a Bancada do Governo, na questão dos empréstimos. Vou continuar a
minha marcha, a minha decisão, o meu itinerário cívic0 e polítiCo contra_os
empréstimos. Vou pedir verificações, não se vct~rá nada sem trinta e_ quatro
senadores no plenário - com as duas Bancad~s isso ficóu fac_ilitado grande..
mente - vou encaminhar as votações, fazer tudo aquilo que fazia, antes da
Bancada do meu Partido ter reconhecido a necessidade de_ aprovar empréstimos. depois a necessidade de não aprovar empréstimos e -agOfa a necessidade
de aprovar os empréstimos até 50 milhões.
Portanto, não mudei eu; mudou a Bancada do meu Partido. E aqueles
princípios pelos quais nós combatíamos em relação aos emprésrtmos-estão
agora cinzelados numa decisão: aqueles empréstimos no valor até de 50 milhões- podem ser para fazer uma estrada, para fazer um chafariZ, para fãzer
uma ponte, tudo o que se quiser a destinação não impórtã, o que Im-porta -é o-valor do empréstimo de 50 milhões; também não impOrta se o município é
grande, pequeno, rico ou pobre, o que importa é o mohüuite do empréstimo:
até 50

milhões~

Não sei se o meu nobre Líder poderia dizer se nós teremos empréstimos
logo na segunda-feira da próxiina semana. Eu indago, porque, fim de semana, pouca gente está aqui no plenáriO: Se nós tiverm_oS gente aqui no plenário ...
O Sr. Henrique Santillo- Inicialmente, foi uma proposta e esta se transformou num termo de compromisso. E um dos itens estabelece o acordo entr~
os Líderes para as semanas de esforço concentrado. Na próxima semana, no
éntanto, não será. Entretanto, o Vice-Líder da Bancada do PDS, Senador José Lins, disse ontem que estava convocando os companheiros da Bancada.
para estarem aqui na próxima semana. Então, é quase certo, que na próxima
terça-feita, jâ serão iricluídos os dez primeiros piójetos--:-0 Sr. Luiz Cavalcante- Nobre Senador Dirceu Cardoso, V. Ex• me permite? (Assentimento do orador.)- O documento que V. Ex• recebeu, Se não
for reservado no item que vou perquirir, diz alguma coisa contra os empréstimos externos?

O SR. DIRCEU CARDOSO- Especificadamente contra empréstimos
externos, não.
Diz aqui: votação prioritariamente de empréstüiiOs internos até-ser-milhões. Mas, quanto a empréstimos externos, não diz.
Eu não li os Jornais de hoje, mas o nosso Líder poderia_ dar uma explicação, se há ou não menção.
O Sr. Henrique Santil/o- Se V. Ex• me permtir ...

O SR. DIRCEU CARDOSO -

Pois não.

O Sr. Henrique Santil/o - Perfeito! Porque, ao que me disse..
ram, a Bancada do Partido Democrático Social teria &,.e reunido ontem, eu
não sei se para:. ex3niinar essa proposta ou não, o certo ê que após á reühião
fui procurado pelo Senador José Lins para me comuo_icar_que o_PDS estava
de acordo com a proposta que o PMDB havia apresentado. A proposta do
PMDB não fãz n!ferênciã direta a emp-réstimos externos; ·no entartfo esta bale..
ce, num dos seus itens, que qualquer outro projeto, alé~ des_~es estabelecidos
no item l<?, dependerá de acordo comum entre os Líderes. A Bancada do
PMDB tem uma posição, a meu ver inarredável, quanto aos empréstimos ex-
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tern_os;.~la é ç_ol].!_rãrhh~ porJanto, o lí9er,_ ao fazer __ o acordo, obviamente se
colocarã contrariamente a inclusão de qualquer empréstimo externo que não
o-s casos considerados especialíssimos, e nós consideramos que entre todos os
-3J5 projetas que estão irarnitarldo hoje, nesta Casa, apenas um empréstimo
externo seria especialíssimo: que é eSte de 120 milhões de dólares para o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

O Sr. Gabriel

He~mes

-

Permite V.

E~•

um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO - Com muito praier.
O Sr. Gabríel Hermes- Apenas·para urn esclarecimento. Não percebi
bem a posição de V. Ex' é contrário a todo~ os empréstimos, qualquer que
seja a solicitaçãO, ·mesmo corisideraftdo e t!!nçlo-:_~e -~tu dado, inclusive com os
companheiros atuais de V. Ex•, que são recurSos necessários para soluciona-r
pfobiernas de-município, d"e prefeituras, V. Ex' é contra todos?

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sou ..Era e~atamente isto que eu ia explicar. O meu pronunciamentO, hoje, é neste sentido.
O Sr. Gabriel Hermes- Apenas, lembro a V. Ex• que era esta a posição
da Argentina até poucos instantes, mas, em determinado momento, nobre Senador, ela compreendeu que era preferível salvar a vida daqueles homens, daqueles jovens, daquelas criaturas que precisavam de ser amparadas. Ela sentiu que a consciência de toda a humanidade era contrária, sentiu que seria ne..
cessãrio procurar Uma solução. E eu apelaria a V. Ex•, ponderando com este
problema internacional que estava e está inCOmodando a todos nós.

O SR:DtRCEU CARDOSO- Darei uma explicação a V. Ex•, que invoca a Argentina. A Argentina de Sarmiento não é a mesma Argentina de
Galtieri. É cOmO a Inglãterra- da Rainha Vitória, que não é 3. mesma Inglater~
ra da Rainha Ana, ou melhor, a Inglaterra da Rainha Vitória não é a inesma
Inglaterra da Raiilha Elizabeth, são as mesmas Inglaterras, mas não é ames~
ma coisa.
O Sr. Gabriel Hermes- Ambas colo_nialistas,

O SR. DIRCEU CÁRÓoso:~ No caso, aq~i, não tem nada de Co!o-

niaJísm9. É _9utra coi~a que -estamos disçutindo. Devo d_izer a V. Ex"
Tenho uma posição, Sr. Presidente, já manifeStada aqui, e esta bancada
já canSou de me ouvir, mas estã fazendo ouvido_mouco ou ouvido de mercador, Sem saber. So cOntra, pelo seguinte: não sou contra municípios nem Estado algum; todo empréstimo é uma liberação de recursos, todo, desde o pArticular é uma liberação de recursos, Desde .o dinheiro que o pai dá ao filho,
deSde a mesada qu_e ele libera atê o e_mp_réS!hn_o_ ill_ter_nacional em dólares, em
marCo, erit yens, em coroas, em escudo, em lira, em franco, em libra e assim
por diante, qualquer empréstimo libera recursos. E esse recurso, liberado
além da necessidade,' é inflacionário. É por isso que voto contra os empréstimos. Se V. :Ex• não sabia, é possível que talvez V. Ex• estivesse ausente nessas
discussões, visitando o seu castirlhal, o seu bacaballá llo Pará. MaS, fica avi-::
sado, então, que continuo, não mudei; mudou a minha Bancada. A minha
Bancada jâ foi a fa-vor, a princípio; depois, ficou contra; depois, ficou a favor
dos empréstimos de novo. Mudou; eu não.
Devo dizer maiS a V, Ex'-- que sei que a -repercussão na minha vida pública tem sido danosa a mim, PorqUe estãó ma:nàando lã para os meus municípios toda essa correspondência de prefeitos. Não tem importância, quando se
toma uma atitude a gente não tem que ver se isso prejudica ou não prejudica.
Tomei a atitude e ela é consciente. Eu disse: voto coro o meu Partido, necessariamente; sem o meu Partido, obrigatoriamente; e contra o meu Partido,
forçosamente, quando assim o exigir o meu pensamento, o rrÍeu princípio e a
minha idéia. Isso, Sr. Presidente, não foi dito aqui, foi díto na minha Bancada
na hora em que tomou essa decisão. Até disse mais: se isso for· colocado em
termos de fidelidade partidária, então, a coisa tem mais conseqUência. Não
estou- defendenOo o meu mandato nem a m_inha reeleição; se eu voltar, bem,
se não voltar, dá na mesma coisa. Por isso que quero cumprir até o fim o meu
dever.
Saiba o nobre Senador Gabriel He_!'~~. que não estou aqui favorável a
municípíó algum, estou favorável ao poVo. To_d_o dinheiro liberado agora
porta uma carg-a inflãciónãi'iã,- até o dinheiro gasto na sua família, na minha
família, na nossa família. Até o excedente_ dO gasto é inflacionário, todo dinheiro que se libera. Nós temos- aqui, Sr. Presidente, um município que está
liberando; _o prefeito veio de São Paulo aqui 15 vezes. Dinheiro para quê, Sr.
Presidente? Para um estádio, sendo que a- cidade jã tem dois; ele quer construir o terceira:. É o Prefeito de Rio CLaro, ~ãb_Paul_o, uma cidade grande, importantet que jâ te_m qois_ estád_ios e ele qUer Con~st_~_uir o terceiro estádio. Um
outro quer urbanizar_ um lo~ea_rne!lto ql:l~ ele. foi sócio. O que é isso, Sr. Presidente? Os nossos ilustres colegas não sabem, mas eu recebo correspondência
de todos os municípíos, há de ter- gente cOntra estes empréstimos também lã,
inclusive de vereadores das Câmaras municipaís, contrários aos prefeitos.

Senador, evite que haja esse empréstimo, porque ele não vai pagar a dívida; o município está com um endividamento tremendo e ele ainda vai dificultar o quinto prefeito que virá depoiS dele. O quinto depois dele; não ê o segundo, não. São emprêstimos com 20 anos de carência. E o governãdor, da
mesma maneira.
Há um governador, o Governador do Rio Grande do Norte, que está pedindo empréstimo para fazer um espaço cultural. Fui ver, fui suscífar a curiosidade; por que espaço cultural? Espaço cultural é uma construção moderníssima, ultramoderna, Sr. Presidente, onde se exibirão artistas, dançarinos, músicos, etc. Então, fui procurar saber e verifiquei que o prefeito ê um exímio tocador de violoncelo. Já pediu um empréstimo, no ano passado, de 20 milhões
de dólares para concluir esta obra e _não concluiu._ Agora, está pedindo mais
alguns milhões de dólares para concluir o_ espaço cultural, onde S. Ex• vai se
exibir para seus coestaduanos, alisando as cordas de um magnífico violoncelo. É um artista e quer um espaço cultural. Não é centro de convenções, não é
centro de cultura, é espaço cultural. Por aí a gente vê que é mesmo uma literatura musical. Isso é o mesmo que uma sinfonia de Bethoven, uma fuga de
Bach ou uma construção musical de Mozart. O nosso governador é dado ao
violoncelo e quer tocar para o povo de João Pessoa, sua capital, no seu espaço cultural, mostrar suas virtudes de grande virtuose do violoncelo.
O Sr. José Frage/li -
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO -

Pois não.

O Sr. José Fr{lge/li --Realmente, devemos ter um pouco mais de cuidado na concessão desses empréstimos. Quero lembrar o caso de Mato Grosso
do Sul. Foi concedido um empréstimo de 20 milhões de dóhlres, ao timpo do
Governador Marcelo Miranda. Combati, com os meus companheiros da
Bancada, tanto quanto possível, o empréstimo de 30 milhões de dólares ao
nosso Estado, que passou. Mas, o descalabro da gestão financeira de Mato
Grosso do Sul é tão conhecido - eu gostaria que os Srs. Senadores prestassem atenção a este ponto - que aprovado o_ empréstimo de 30 milhões pe!o
Senado, no ano passado, para Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado só
levantou 10 milhões de dólares. Os outros 20 milhões ainda não forf!m levantados e já tem aqui mais um pedido de 60 ou_70 milhões- está aí na rriesajá foi aprovado pela Assembléia mais um de 100 milhões de dólares. Posso
garantir a V. Ex•- colhi esses dados agora - Mato Grosso do Sul está arrecadando, por mês, 24 bilhões; paga 23 ao funcionalismo público. Não entendO-como é que esses estudos, que vêm do Banco central, sobre viabilidade financeira ainda dão a Mato _Grosso cJo Sul_a c~pacidade de fazer mais um empréstimo de 60 ou 70 e mais um de 100 milhões de dólares. Aliás, parece que
este último não chegou ao Banco Central ou ~tá _I_lO _f?ª-_Q_~o Cent~aL Não _é
possível que um Estado, que arrecada por mês 24 e paga 23 para o pesso-ãl, esteja em condições financeiras de fazer novos empréstimos de milhões de dó!ares. Alguma coisa está podre no reino da Dinamarca.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Alguma coisa está podre é no reino do
pantanal.

O Sr. José Fragelli- Agora, eu confesso que não pãrticipO bem do ponto de vista de V. Ex•; há empréstimos que nóS devemos estudar que poderão
ser aprovados, no meu modo de sentir, conforme seja a destinação desse re·
curso. Há necessidade maior e menor e, realmente temos que ver os resu!tados econômicos, finanCeiros, benéficos que possam resultar desses empréstimos. De um modo geral, eu participo do ponto de vista de V. Ex•, mas admito exceções a essa regra.

e

O SR. DIRCEU CARDOSO - Agradeço o aparte de V. Ex•
O PDS sempre aprova os emprétimos para liberação do dinheiro. Isto é
uma política de terra_arrasada. Sr. Presidente, começa por aí; os governadores, hoje, não são legítimos governadores, alguns foram até p-roiroga:dos,- os
prefeitos vão ter mais dois anos de mandato, e querem deixar as dívidas para
os colegas que o sucederem, não o imediato, até o quinro-prefeito, -pois existem empréstimos com 20 anos ·ae- praZO; eles arrasam a todos, até o quinto
prefeito na geração vindoura.
O SR. PRESiDENTE (Jorge Kalume)- V. Ex• eitá.falando dentro da
Ordem do Dia. O seu tempo é de 30 minutos.
O SR. DIRCEU CARDOSO:.._ Vou fazer uma consideração. Isso também não é confidencial, mas na discussão da nossa Bãncada: ã"lguns -governadores acharam - dois governadores - que nos Estados deles, em que são
candidatos a governador, havia pressão de alguns municípios no sentido de
que os empréstimos saíssem, porque, de outra maneira, nã-o poderiam pagar
os meus funciõrtái'ios. Mas se um Estãdo precisa de um emprést~mos para pagar funcionário, então é uri:tã sítU.ação vergonhosa para o Estado. Mas o
nobre Líder Henrique Santillo, o nobre Senador José Fragelli, eu e mais o Senador Cunha Lima, todos nós dissemos ali coisas contrãri~S às que aqui se di-
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zem: que, nos nossos Estados, nãQ querem emprést~mos. No meu Estado o
povo, em todos os municípios, pede para não emprestar. Houve um, não sei
se foi o nobre Senador José Fragelli, que disse assim: Se é para pagar o funcionário, devo dizer; eu sou funcionário, que não me pague, mas que não venha com empréstimo.
Portanto, eu também recebo correspondência de todos os municípios.
Há até um prefeito interessado num loteamento, e esse empréstimo é para o
loteamento, e é um empréstimo de bilhões de cr11zeiros. Ele virá aqui e vai ouvir isso no dia, infelizmente, na cara. Eu vou fer, inclusive, a ação penal a que
ele responde. Porque, se ele vem aqui fazer pressão, então, vou ler. A ação penal quem me enviou foi um vereador dizendo que não emprestasse o dinheiro,
não desse o dinheiro, fizesse força para não emprestar o dinheiro porque ele
vai ser mã.lbaratado. A situação -do Município tambéin é final.

O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO Lomanto Júnior.

Concedo o aparte ao nobre Senador

O Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senador Dirceu Cardoso, sabe V. Ex• da
admiração que tenho pela sua pessoa e acompanho o seu trabalho há muito
tempo. V, Ex•, se não me engano, começou lutando na Associação Brasileira
_de Munidpios ...

O SR. DIRCEU CARDOSO -.Quero dizer a V. Ex•, sem nenhuma modéstia que, não sei porque-milagre, cheguei a ser Vice-Presidente da Asso~
ciação Brasileira de Municípios, entidade que V. Ex• presidiu com tanto brilhantisrilo, tanto dinamismo, tanta força constfutiva. Eu fuiVice-Presidente
da AMB, quando era prefeito _de um pequeno município do meu Estado.

O Sr. Lomanto Júnior --V,- Ex• marcou sua vida sempre ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- E agora estou marcando a minha morte
contra os empréstimos.

O Sr. LomantoJúnior- ... com brilhantismo: a sua vida de jovem, de homem maduro. V. Ex•-es1á em plenã maturidade física e política. V. Ex• sempre marcou a sua existência -por um amor ao ·município, V. Ex• trilhou os
mesmos caminhos que eu trilhei neSses quase ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, longe disso, os meus caminhos são
tortuosos, cheio de urzes, cheio de espinhos ...

O Sr. Lomanto Júnior -

Não ê verdade.

O sR: DIRCEU CARDOSO ... O de V. E•• é uma estrada larga, batida,
ag ÇJoverJl_Ú Qg ~t_~~dSl, c_ançij_c!~~~ a MiJ!istrcJ:, etc. E agora, candidato a Lfder
da Oposição, que acho difícil..~ (RisOs.)
·- ,_

O Sr. Lomanto Júnior- Veja V. Ex• corno a gente contemplando assim ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu quero ver aposição de V. Ex•, porque nós temos empréstimos ao Estado da Bahia. Foi o mais ferrenho adversário que-eu tive aqui e quando V. Ex' alteava a sua voz, ressoando nessa concha do Senado, a minha firmeza tremia, e quase me fugia, como de fato, algumas vezes, fugiu. Eu quero ver quando vierem os empréstimos à Bahia ...

O Sr. Lomanto Júnior- Mas não desvie o curso do aparte- eu vou dar
a V. Ex• a minha posição sobre a Bahia, ao finaL Como eu ia dizendo, V. Ex•
marcou toda a sua existência por uma fidelidade a um princípio, eu diria mesmo;-·porque eu elegi esse princípio, como uma 'filosofia política de toda a minha vida, que é a filosofia que eu chamo de municipalismo: fortalecimento
dos municípjos. _t dar aos municfpios, que são.• sem âúvida alguma, a célula
do próprio organismo nacional, aquela vitalidade necessária, para que o organismo, cada vez mais, se fortaleça. Evidentemente, esses empréstimos são
paliativos, mas são paliatiVos necessários e írtdispensãveis neste inJusto regime de distribuição de renda em que vivemoS~ Não ·canso de repetir que a
União leva a parte do leão; os Estados recolhem uma pequena parcela e os
municípios recolhem as mig-alhas do banquete orçamentário do País. Por isso
é que estranho. Acho que V. Ex• é um dos homens de melhor formação moral
~não sei quem possa ter melhor formação moral- e melhor desenvoltura
espiritual de V, Ex• nesta Casa. V. Ex• é 4omem puro e é verdade.
O $..DIRCEU CÃRPÓSÔ .::E:il~ão <Je.:V. Ex• Pergunte aos seus
compaõhdfOs de Ba_nca_da e a mais uns outros da JV!esa.

O Sr. Lomanto Júnior - Dentro da concepção com-que encaramos a
personalidade humana, V. Ex• é um homem puro. V. Ex• é conhecido e reconhecido há muito tempo como homem de virtudes peregrinas, como homem
de um caráter que todos se habituã.ram adinírar. EU mesmo me incluo dentre esses todos e me incluo nUma posição, -desculpe-me, até de relevo na admi-

a
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ração à slia_ pCrsonãlidade. Queria- fazer um apelo ao nobre Senaaor Dirceu
Cardoso ...

O SR. DIRCEU CARDOSO- COrri essa-conversa, acho que V. Ex• es-

tã víndo mesmo para a Oposição.
O Sr. Lomanto Júnior- Sou um homem cuja posição de Líder do Governo não estabelece fronteiras, nem abismos, nem muros para que eu reconheça os erros e critique,- (Muito bem!)- em certos momentos, os desacer-

tos do próprio Governo que sigo.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Muito bem!
O Sr. Lomanto Júnior- Sempre me mantive numa posição de não dizer
amém a tudo. E é por isso que eu tenho o reconhecimento do povo baiano, é
por isso que eu tenho a aprovação, pois todas às vezes em que pleiteio o julgamento popular, eu tenho sempre a resposta afirmativa do povo baiano. Oito
vezes eu me submeti a esse julgamento, e o povo disse sim, inclusive da última
vez em que o povo me mandou para aqui com a votação mais expressiva, a
maior votação que um Senador obteve na última eleição, proporcionalmente,
nas fronteiras do seu Estado. Creio que isso decorre, não das minhas qualidades, as quais são as mais modestas possíveíS, maà-da minha fidelidade à causa
do povo - ( Atuito bem!} - e do meu inconformismo, às vezes manifçstado
até dentro do meu próprio Partido e da minha própria agremiação. Antes de
lhe fazer, aliás, vóu deixar para analisar os caminhos tortuosos a que V. Ex•
se referiu, no final do meu aparte. Temos tempo. O Presidente é generoso e
hoje estamos numa sessão em que debatemos problemas importantes e mais
um minuto, dez minutos ... Quantas vezes nós temos aqui parado, como on~
tem, quando paramos aqui, para ouvir um discurso durante duas horas e
meia. Se V. Ex• hoje ultrapassar os limites de alguns minutos, nesta tarde de
sexta-feira, num debate proveitoso, apenas este aparte longo, nós estaremos
aqui prestando serviços mesmo nesta tarde de sexta~feira.

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• não se esqueça: Quem manobra
a guilhotina do tempo é o Presidente, não ê V. Ex•

O Sr. Lomanto Júnior- E: verdade. Já olhei para S. Ex• O Sr. Presidente,
e senti na sua expressão a generosidade e a tolerância. Então, Senador Dirceu
Cardoso, deixe-me fazer-lhe meu apelo: analise _os projetes. V. Ex• que é um
estudioso, um homem cuidadoso, um homem que tem o senso de justiça
aguçado, analise cada projeto. Há projetes com três, quatro anos, os quais as
prefeituras mandaram para esta Casa e que estão naquela expectativa: anunciaram às suas comunidades que iriam resolver os seus problemas, e alguns
iniciaram atê Os Serviços com pequeninas parCelas cfe --reCursos municipais.
Examine um a um. Não faça assim um julgamento total. Não se ponha numa
posição que contraria à sua personalidade. V. Ex• estâ se viOlentando. Conheço V. Ex' estâ se v-iOlentando, tomando uma posição hermética, uma posição radical, uma posição que não é - porque eu lhe conheço e a Casa toda
lhe conhece - consentânea com a sua formação de parlamentar admirável,
de homem que realmente não radicaliza posições. Eu lhe faço um apelo para
que examine cada projeto. Vou lhe responder agora. V. Ex• disse que seu caminho, corno os meus, também são espinhosos-. As vezes, a gente à diStância ...

O SR. DIRCEU CARDOSO- Os meus chegam a se unir à minha frente. O meu caminho eu abro com o meu andar.

O Sr. Lomanto Júnior-- É verdade, V. Ex' realmente é um lutador. Mas
às vezes, à distância, analisamos o comportamento dos outros e pensamos
que os seus caminhos são atapetados de flores. Os meus não têm sido evidentemente somente de espinhos, mas tenho sangrado os meus pés, muitas vezes,
na longa caminhada da vida pública. Como disse há pouco ao nobre Senador
Henrique Santillo, eu nunca recebi nada de bandeja. Não cQnheço o sabor de
uma nomeação durante 35 anos de militância política: sempre julgado pelo
crivo popular, hoje, se decepções eu as tenho....:... e quantas eu as tenho acumulado ac;> longo desta vida -eu só não tenho decepção, Ex•, com uma íhsti~
tuição: o povo. Este nunca me faltou! Este é a fonte perene de m1nha inspiração, este é o estímulo que eu tenho recebido na minha vida. Ainda agora,
quando se fecham os caminhos, quando jogam, estabelecem abismos para
que possa disputar a preferência popular, quando há prepotência, quando o
mandonismo, quando o abuso do poder procura por todos os meios evitar
que eu chegue até a um novo julgamento popular, e o povo me chamando! E
o povo conclamando e o povo acenando! Acenando como, Ex•? Através de
todas as pesquisas. sejam oficiais, sejam por órgãos especializados, quando o
povo conclama para que eu volte ao Governo: tremem os poderosos! Tremem os que têm, nesta hora, o poder e fecham os meus caminhos para que eu
não seja, novamente, julgado pelo povo. Mas, ao empréstimo da Bahia, com
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toda--eSta restriÇão que Venho -sofrendo, com toda esta- via-crucis que estou
palmilhando, ao empréstimo da Bahia, o qual se destina a obras proveitosas
para o meu Estado, eu não recusarei a minha aprovação! Não recusarei porque, acíma do governante que episodicamente mora no Palácio de Ondina e
que se transformou nO meu algoz e no Príncipal i'mpecilho para que eu seja
julgado pelo povo; s·e isto vaí me prejudicar, tenho que votar favoravelmente
porque irá beneficiar a urii:ã- camada da minha população. Ateontem, nobre
Senador Dirceu Cã.rdoso, recebi três projetes de duas prefeituras - uma do
interior do Estado e a outra da prefeitura: Clã-capital, isto é, exercida por um
delegado, por um elemento nomeado pelo Governo do Estado recebi para relatar na Comissão de Economia. Examinei O projetO. Debrucei-me estudando
a conveniência da sua aprovação, vi a· seu plano de aplicação e confesso, confesso com todas as marcas que tenho, com tudo que venho sofrendo e não sei
se um h~mem pode acumular tento sofrimento. O que tenho sofrido nesses útilmos meses, vendo o povo me chamar para voltar a difigir o Estado e vendo
um cidadão usando um poder que o povo não lhe deu, porque se ele estivesse
ali em nome do povo eu aceitaria porque, pelo menos, era um delegado, e embora não cumprind~ as determinações daquele povo, 'que ele havia recebido,
ele usava todos os meios, todos os processos, todos os caminhos para impedir
este nono julgamento a q1:-1e o povo baiano deseja me submeter. Pois, apesar
de tUdO-isso, "ielatei favorável aO-ProjetO da Prefeitura de Salvado-r, e montava, se não me engano, a quase 5 bilhões de cruzeiros. Porque eu vi que aqueles
recursos se destinavam à prefeitura de uma Capital que é um relicário para
este País, mas cuja arrecadação não atende, não é suficiente para resolver ou
atenuar problemas de uma Capital que caminha para dois milhões de habitantes. Pois bem, Senador Dirceu Cardoso, os meus caminhos não são atapetados de nores, são espirlhos que sangram os meus pés. Esses 3-5 anos são 35
anos sofridos e vividos, injustiçados pelos h_omens, sobretudo pelos homens
que detêm o poder, e, às vezes, esse poder não emana 'do povo, mas justiçado
pelo povo que ainda é, ainda continuará a ser, enquanto eu viver, a fonte pe~
rene de inspiração da minha vida. A ele eu sou escravo, a ele eu obedeço. Vote
ao menos, Senador Dirceu Cardoso, p-ara esses prefeitos que foram eleitos
pelo povo, que passaram pelo crivo popular, ajude essas prefeituras que, neste momento, estão com suas finanças reduzidas, e precisam do apoio do Senado, deste Senado que não tem autoridade, deste Senado que não tem competência para jlllg3:r esses emprêstimos.

O SR. DlRCEU_CARDOSO- Não apoiado!
O Sr. Lomanto Júnior- Porque é esse mesmo Senado que consignou na
Constituição brasileira a autonomia municiPal, e se as Câmaras de Vereado ..
res apoiaram, examinaram, aprovaram, esse plano de aplicação, e se o SenaM
do invalida, ofende, ameaça essa autonomia que ao menos não ameace, não
ofenda os interesses dos municípios, já que ele tomou a si, também aquela resM
ponsabilidade. nos empréstimos internos que devem ser julgados apenas pelas
Câmaras Municipais e pelas Assembléias Legislativas. O Senado não tem
competência para examinar, não pode ter competência, senão ele estâ desM
mentindo a própria Federação brasileira, estâ desmentido aqueiC: princípio da
iLufOno'rrií::fmi.micipal consagrada em nossa-Constituição. É um apelo que
façO a V. El(.', que é um homem realmente bom, um homem cujas qualidades
todos nós proclamamos_ e reconhecemos. Não criamos problemas, nesta hora, aos desgraçados, empobrecidos municípios brasileiros.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Recebo, com certa emoção, esse apelo

de V. 0'• vindo de quem vem, de tanto gabarito, tanta emoção, tanta força
de linguagem, tanta expressão, tanta sinceridade. Mas, devo dizer a V. Ex•,
não posso atender a nenhum prefeito eleito, porque os prefeitos que estão no
Brasil, hoje. não são eleitos. Todõs, do núinero um ao quatro mil muncípe,
todos eles não_ são eleitos. Atenderia o seu pedido, se eles fossem eleitos, mas
eles não receberam o crivo do povo, não receberam a chancela do povo. Talvez V, Ex•, no calor da improvisação, tenha se enganado. Conheço V. Ex• na
improvisação. Conheço V. Ex• não é daqui do plenário, não, conheci V. Ex•
numa noite memorável da minha vida, eu, membro do MDB e V. Ex• da
ARENA, no Município de Itabuna, na praça, ouvi um discurso de V. Ex• e
me retirei do comício porque se coiltfuuasse ouvindo passaria para a ARENA, tal o seu poder de convencimento; e, na ocasião, disse-me o prefeito:
"Esse homem arranca pedra da rua".
Pois bem, nobre Senador, mas os prefeitos não são eleitos ...

O Sr. Lomanto Júnior -

Foram.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não foram, não. Tiveram seus mandatos prorrogados, são todos biônfcos. Todos ViVem esses dois anos de bionicidade. Nunca falei aqui em biônico, respeito -o Senador "biônico", porque re~

Maio de 1982

Sábado t•

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Se.:ão II)

conheço que foi uma fase da vida instituCional brasileira, nunca disse isso.
Ainda outro dia recebi uma agressão de um Senador "biônico", mas não tive
coragem de dizer, e não o farei até o fim. Mas os prefeitos não são eleitos, tiw
veram seus mandatos prorrogados, caiu do céu a nomeação deles.
Nobre Senador, todos os projetas recebe uma pasta minha com estudos,
dou toda informação quando discuto~- todas as informações: a destinação, o
juro, qual foi a conclusão do Banco Central, do banco que vai emprestar o dinheiro etc. Todos são estudados. Não faço nada em cima da perna. Por isso
acordo de manhã e, enquanto outros Senadores estão se deliCiando com o ar
da manhã, tomando ares, exercitando as suas forças para aqui eXercitar Os
seus mandatos, eu estou na minha banca estudando desde a manhã, depois do
banho lustral da água fria da madrugada de Brasnia, estudarido todos esses
projetos.
Sr. Presidente, sei que está acabando o meu tempo. Eu recebo o aparte,
não sou um hoiTiem ruim porque sou contra empréstimo, sou bom para com
o povo brasileiro. Todo tostão que nós liberamos fazemos mais pobre os
pobres- todo tostão que nós liberamos. E, nobre Senador Lomanto Júnior,
eu sei que o caminho de V. Ex• tem sido não um caminho de urzes, de tropeços. de pedras, de obstáculos e de abatises. O caminho de V. Ex• tem sido
uma estrada larga e vitoriosa.
V. Ex•, no sentído goethiano, é um homem faústico, é um homem que o
povo iria lhe dar a oportunidade de se rejuvenescer no Governo, voltar às primeiras idades. Só não volta porque o Governador colocou, como um passo
de mágica, um Clériston- rio seu camiilho, e esse Clériston é pior do que o
maior obstáculo, de que uma fortaleza. Ma_s faço votos d~ _que na Convenção
o seu nome granjeiç- ~qtiela popularidade que eu, seu vizinho de fronteira, sei
que palpita na alma e na gratidão do povo baiano, principalmente na zona
sul, limítrofe com o meu Estado, onde sei que V. Ex• é um ídolo, mas não é
um ídolo de pés de barro, é o ídolo que foi buscar sempre o objeto dessa ido. latria no banho lustral das urnas, sempre no banho lustral dar urnas. Não foi
o delegado da confiança escolhido no bolso do colete, ou, às vez_es, algum
Governador arrancado do bolso de trás, cada protuberância ... , e imposto aos_
Estados. Portanto, espero que o povo baiano, na convenção de maio, possa
lhe dar uma primavera de maio para V. Ex• rejuvenescer.
O Sr. Lomanto Júnior- Espero que não seja uma primavera de praga.
O SR. DIRCEU CARDOSO- N~o. de maio, uma primavera de maio.
Que V. Ex' rejuvenesça como as flores da Bahia, beijada_ por aquele ar que
Rui saudou na volta à Bahia. Mas cuide bem, Sr. Governador, muitas vezes,
no caminho de volta, nós perdemos o_ rumo d~ casa.
Sr. Presidente, concluindo.
Continuo, portanto, estudando os projetas, mas divirjo da orientação da
minha Bancada. Mas acho que cedemos à pressão de candidatos a Governadores que, pressionados nos seus Estados, não suportaram sua pressão_. Eu
suporto, Sr. Presidente, uma pressão de centenas de atmosferas por polegada
quadrada de pele. Imagine, quantas vezes, até na minha orientação partidária, até isso, quando um vulto grande da República me disse, quando era
independente, para ser mais oposicionista do que a Oposição, pediuMme que
eu passasse para o PDS, e eu me recordei ...
O Sr. Lomanto Júnior- Eu mesmo fiz este apelo a V. Ex•

O SR. DIRCEU CARDOSO- ... como passar para() PDS, eu, um homem que luta, contra os empréstimos e amanhã o povo vendo-me, aqui vo·
tando a favor dos empréstimos? Mas não luto por ser ruim, eu sou a favor do
povo, do sofrido. O meu voto, tenho dito aqui, rião tem Iâgfíiria, não tem
choro de criança, que chora pelo leite, pelo pão, pelo angu ou pelo feijão, pela
carne não se diz porque isso é luxo que não entra na casa do pobre.
Todo dinheiro que liberamos - e nós liberamos mais do que a Ca,sa da
Moeda libe_ra por ano - nós liberamos em empréstimos, jogando em circu~
lação esse dinheiro; água mais, torna menor o poder aquisiúVO desses desM
graçados cruzeiros que o nosso pária social recebe.
Portanto, Sr. Presidente, eu sou grato a isso, vou até o fim, que isso valha
a minha crucificação, não importa. Se deixar esta Casa, não deixo com muita
saudade ...
O Sr_. Lomanto Júnior- Mas nós sentiremos saudades de V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO....,.. Eu ia explicar; de alguns companheiros,
de muitos aqui também não terei saudades; pelo contrário, até. O mesmo
pensamento que têm para comigo eu tenho para com eles: se desaparecerem
para mim é, também, a mesma coisa.
Sou sincero, Sr. Presidente, o que eu não sinto eu não digo, mas o que eu
sinto, só se me- matarem, mas eu digo.
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Então, Sr. Presidente, é a afirmação que eu faço, mas acho que, cedendo
às presSões, principalmente dosj_ornais, é porque ainda não chegou ao povo a
nossa miS-são; sOmos contra os einpr-éstimos para Q.ão desvalorizar mais o cruzeiro, para não tirar mais um iniHgnúna de leite de cada boquinha famlnta,
não tirar um grão de feijão de cada mesa onde falta o feijão, de não tirar um
pouquinho de luz da luz bruxuleante da lamparina de querozene que ilumina
as nossas choupanas, os tugúrias onde parece que vivem, mas vegetam milhões de brasileiros. Este é o meu voto, Sr. Pres!dente, e vou até o fim, que
isso me custe a crucificação, não importa, eu pasS"b, mas o-senado há de continuar, e hão de continuar outros Senadores que vão perfilhar esta luta, marchar por esses caminhos, embora, Sr. Presidente, sejam ásperos e difíceis,
íngremes e quase intransponíveis, mas paga o esforço. Eu não encontro caminhoº-ª min_h_a fren~~·- o rneu camip.ho_~u ab_t:º ~q_m o meu andar. {Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Estã finda a Hora do Expediente.
Passa~se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Nestas condições, as matérias da pauta de hoje, todos dependentes de
vota_ç&.o, não serão submetídas ao PlCnário, ficando sua apreciação para a
próxima sessão.
São os seguintes os itens cuja apreciação é adiada:

1
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 comerciário, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favor~vel;
- de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.
2
'votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de
1980, 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 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 Soda/, favorável; e
- de Finanças, favorável.

3
Votação, em primeiro turno, -do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz _Vjil.na, que__ declara o Marechal"doMAr
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
riléritO", 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 n' 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a açã-o de aliN
mentes, tendo
PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
-:..::: âe Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérítci, favorável.
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 1O de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 salârio 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.
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6

Votação; em primeiio turno, do Projeto de L~i do Senado 1)9 362~ -de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo d~ Lei
ç• 6.718, de 12 do. novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981, das Comissões:
- de
- de
- de
- de

ConstituiçãO e Justiça;
Legislação Social;
ServiçO Público Civil,· e
Finanças,

7
Discussão, Cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício dé! 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 juridícidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Serviço Público Civil, contrário; e
-de Economia. favorável. com as Emendas de nr.ts 1 e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Serviço Público cf~il,)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Esgotada a Ordem do Dia.
O Requerimento nr.t 73/8~ lido no Expediente, que, nos termos regimentais, d_e'leria se_r apreciado nesta oportunidade, tem sua votação adiada para a
próxima sessão, por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lo manto Júnior, para- uma comunicação.
O SR. LO MANTO JÚNIOR (Para uma comunicação. Sem rev]sã.o do
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
É um registro que faço com o mais proftiildo pesar.
Faleceu, na Capital do meu Estado, o Desembargador Aderbal Gonçalves, emérito professor de Direito, que -iricliisive dirigiu, com sabedoria, a Faculdade de Direito da Universidade da Bahia.
Pontificou no Tribunal de Justiça do meu Estado com aquela dignidade
que honra a quem, por ventura, tenha a oportunidade de vestir a toga de juiz.
Foi um grande juiz e atingiu as culrilinâncias:·aa JuStiça, sendo nomeado,
por merecimento, desembargador do_ tribunal da minha teira.
-Privei da sua amizade, tive oportunidade d~ tê-lo corno amigu-e quantas
vezes, como governador do Estado, recorri à sua sabedoria, assessorando-me
em assuntos da mais alta relevância e do interesse do Estado.
Foi meu amigo e Um amigo que-me deixa saudoso ao tomar conhecimento da sua morte. Não pude prestar-lhe a minha última homenagem, pois
quando recebi_ a comunicação já o seu corpo irieritle "tinha baixad9 à__s~pultu
ra.
Só me resta:-usar da tribuna qüe ·o povo me Cõ-ncedeu para manifeStar o
meu sentimento e acredito que, como representante-da Bahia, eu o faço em
nome do seu povo.
Já aposentado do Tribunal de Justiça continuava, entret;nto, a al~g~ar, a
emitir, a dar os seus conselhos, a quantos o procuravam para pedir luzes,
para pedir assessorarnento, para pedir um conselho, dentro_ do setor da Justiça, em que ele, realmente, foi uma figura responsável, atingindo as suas culminâncias.
Quero manifestar aqui, nesta tarde, o meu profundo pesar. Q~ero regis-trar aqui o falecimento do Desembargador Aderbal Gonçalves_ e endereçar,
desta tribuna, as minhas condolências. o meu pesar, a minha saudade, pedindo a Deus, como homem religioso que sou e que ainda há pouco, numa dessas sessões, eu disse que essa vida, esse vale de lágrimas, pelO qual todos passamos, esta vida que é uma passagem para aqueloutra, que é a vida eterna,
onde o homem encontrará aquela paz de espírito de que ele tanto carece, e
que por mais que almeje nesta vida terrena ele não consegue.
Que Deus console, que Deus proporcione ó co~nfoi"to àquela famflia cho- .
rosa e enlutada, àquela família que perdeu o seu chefe, à sua esposa, a seus familiares, aos seus amigos, a todos, enfim, que lamentam e choram a perda
que foi grande para a Justiça, para as Letras e para os seus amigos.
O Sr. Dirceu C drdoso -
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Permite V, Ex' um aparte?

O SR.TQMANTO JüNro:R::..._ Ouço o nobre Senador Dircou Cardoso.
O Sr. Dirceu Cardoso - Nobre Senador Lo manto Júnior, a Bahia tem
um condão; fala não só pela Bahia, fala por todos aqueles estados que são
s_eus vizinhos. A morte, n~ Bahia,_ não é a morte de um vulto baiano, êa morte de .um vulto regional e, às vezes, naciÕnal. Quatro ou cinco capitaís dos
rto.ssos Estad_os são pontos dontinantes na Yida.b.rasil_eira: Rio de Janeiro, São
Paulo, a Bahia Recife e Porto Alegre. Ali é que vão buscar as autoridad~s
maiores da República para fazê-los Ministros do Supremo Tribunal Federal.
O Desembargador Aderbal Go_nçalv~s_. é dessas figuras ilustres que honraram
o Tribuáal da Bahia. Nós, seus. vizinhos, que temos tido oportunidade de ler,
através da imprensa que cuida das decisões do ilustrado Tribunal da Bahia
conhecíamos as decisões de Aderbal Gonçalves. Aceite V. Ex•, também, o p~
Sar do meu Estado pela grande perda que as letras jurídicas baianas sofrem,
não apenas elas, mas as l~tras jurídicas de nosso País com a morte do ilustre e
sau_d_os_o_ Desemb_argador Aderbal Gonçalves. Devo dizer a V. Ex•,- mas estamOs em fim de mandato-~ que até eu gostaria, se Deus me desse essa ventura, de poder ouvir o meu necrológio pela sua voz, porque acho esse dom,
es~a palavra sonora e encantadora, envolvente, palavra quente, comovente e
aliciadora, seria um_ pr_azer imenso se eu, antes de morrer, ouvisse, pelo menos, o necrológio traçado por V. Ex' Quero crer que V. Ex' está prestando
uma- grande homenagem à família enlutada com essas palavras tão magníficas, tão densas, tão palpitantes de emoção_ e de sentimento, rendendo_ urna
homenagem ao grande vulto das letras jurídicas da Bahía.

o SR. LO MANTO fóN!ôR.-:.:. Agr;deço-m~ito.sensibi!izado a soiidariê:dã.dt!-do represeilfãn-té--d-0 EspTfitõSãnti:t o-EStãdo de V. Ex' tem um piivilégio, um grande privilégio. V. Ex'- dtou grandes unidades da Federação mas
nenhuma delas, tem o privilégio -de ter o nome de Espírito Santo, uma das
pessOas da "Santíssima Trindade.
Ex' me inspira neste momento, com as
suas palavras carinhosas, por demais generosas a meu respeito- ao solidarizarse nesta ho!flenagem póstuma que faço a Aderbal Gonçalves.
Que o div~no Esp~:ít? S_a_nto f?OSSa il_uminar os caminhos que ele inicioU a
Sua grande viagem, a SUa última via-gefii para a--;üJ.a definitiVa morada, que é
aque!a reservada aos homens que cumpriram com o seu dever, aos homens
que, no exercício da sua ·atiVTdade não praticaram ã injUstiça. E eu creio que,
iluminada pelas luzes do Di\!íno Espírito Santo, a a] ma_ de Aderbal Gonçalves
há d~ ch~g:ãr àquela ~-~nsão _(:jtie ~~~aguarda, a mansão reservada aos bons,
aos dignos, ao_s_ que -exerceram com altivez o_ alto munus_ da justiça.
São os Votos finais qUe faço, nessas palavras derradeiras, que pronuncio,
na última homenagem-q-Ue presto 1quefe'queridíssimo amigo. E essas pala~ras fin~is devem s_er dita~ com_ urlÇ~?- ~ajo_~lho-me, neste momento, simbolícãmentê",·a ·mi~h_a eflcôntra:se- ajOCihada, Para pe'dir ao Senhor dos Senhores
que faCilite a sua caminhada, que o Espírito Santo ilumine a sua travessia e
que ele, realmente, chegue à sua última mo_rada e possa viver, no convívio dos
bons, a vida eterna que só é reservada Para quem, nesta passagem, soube
cumprir o seu dever,
·
Era o que tinha ã dizer; Sr:--Pr~~~d~_Iite. (Muito bem!)

v.-

O

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante) -Concedo a palavra au nobre
Senador Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POST.E_RLQ}I._MENTE,

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro_.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
-Brasília-amanheceU Co"n1 VeiitOS-fiiOS eiiüeiraínen.te nubiãda, não se ven:
do parte alguma de seu céu azul, que nesta época é um dos encantos de nossa
Capital. A tri~teza aqui refletida pela nebulosidade parece traduzir a amargu-'
ra de todos os corações bras_ileiros por ver expirar-se o prazo de negociações e
iniclãi-Sec ã fãSe bélica entre amigos e 1irri.ãos nossos, ·os-argentinos e os ingleses.
A partir de hoje não se pode prever o que virâ a acontecer, não só entre
os dois país~ em litígio, mas para toda a humanidade, como bem observou
ontem, em magnífico discurso, o ilustre Senador Paulo Brossard, ao afirmar
que no dia 2 de abril se instalou uma alteração imprevisível em todo o mundo.
Os órgãos internacionais foram lmPOfeiites p-ara· evitar õ conflíto, tanto
o específico do continente, a OEA, coniO- o m:ciiór, a ONU, cujas recomendações não foram acatadas pelas partes.
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Há quase um mês, o que existe de positivo para eVilar· essa guerra- ou pelO
menos minimizá-la, são as orações, em todas as religiões, diariamente-, as preces pedindo a Deus que ilumine os homens para que não se repita, já agora
com maior gravidade diante dos sofisticados instrumentos, o terror da segunda guerra mundial.
Juntamo-nos a todos aqueles que esperam ainda um milagre e pedimos a
Deus não permita que a violêncía se sobreponha ao diálogo e à concórdia, e
assim evitando o sacrifício de enormes contigentes de moços, tão necessã.rios
não só ao desenvolvimento do mundo, mas e principalmente, ao convívio de
seus entes queridos, voltando a paz às famílias hoje em sobressalto.
E fazemos esse apelo no Dia da Mulher, que, mãe, esposa e filha, sofre as
incertezas da hora presente e teme que, na América do Sul, se crie mais uma
frente de batalha, ensangüentando um mundo já marcado por tantas angústias e tantas dores.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte âiscurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Prevê-se que o reajuste das prestações do Sistema Financeíro de Habitação, a ser cobrado a partir de J9 de julho, será de, no máxin;10, setenta e dois_
por cento, inferior, portanto, à correção mon_e_tária_ dos __al_uguéis, pievista em
cerca em noventa por cento.
Não há negar o relacionamento entre as duas matérias. pois, num e noutro caso, o problema se refere às despesas com a moradia, com a diferença de
que, no caso dos mutuários do BNH, algum dia lhes será adjudicada a propriedade da residência que adquiriram.
Assim, aquela diferença teria uma boa explicação teóricã-.
Acontece, no entanto, na prãtica, qüe a situação de fato dos aluguéis não
está sendo totalmente regulada pelas revisões legais permissíveis, mas os reajustes se processam, na maior parte das vezes, em níveis inferiores ao lega!mente permitido, ou seja, de acordo com as possibilidades do mercado e na
base de entendimentos entre o proprietário e o inquilino, com a interferência
ou não das firmas locadoras, que intermedeiam essas operações.
Informa-se que a classe média alta é a que está com o maior número de
inadimplentes, diante do Sistema Fimlnceiro de Habitação, o que se explica
pelo fato de as correções salariais serem, quase sempre, inversamente proporcionais aos vencimentos. Corrigidos os salários maiores, mesmo semestra!'Jlente, abaixo do INPC, a defasagem se amplia, a cada seis meses, com os
mutuârios do Sistema Financeiro de _Habitação cada vez mais impossibilitados de saldar seus compromissos com o BNH, daí o crescente aumento do
número de inadimplências.
O assunto envolve, claramente, matéria financeira, oride a iniCiativa legislativa é exclusiva do Executivo.
Dia-nte disso, endereçamos um apelo às autoridades do BNH, no sentido
de estudar uma fórmula de aumentar as prestações dos mutuários segundo o
nível do aumento salarial, principalmente quando, ao fazerem o contrato, tiveram de comprovar sua renda familiar.
Não é justo que alguém comece o contrato vinculando vinte por cento
dos seus vencimentos a sua execução e que estes ganhos, reduzido pela inflação o seti poder aquisitivo sem a exata correção salarial, sofram uma vinculação progressiva, de vinte e cinco, trinta e até trinta e cincO por cento~ a
cada reajuste.
Essa defasagem tende a agravar o problema da inadimpléncia, que não
apenas prejudica o mutuãrio, mas conduz a dificuldades financeiras o siste-ma, a menos que se pretenda, judicialmente, a retomada da habitação financiada.
Esperamos que o GOverno estude uma providência que reduza o número
dos inadimplentes do Sistema Financeiro de Habitação, que crescem de número na classe média e não apenas nas de baixa renda.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Chega~me às mãos candente pedido da Assembléia Espiritual Nacional
dos Bahâ'is do Brasil para que registre no Senado a situação de extrema perseguição em que se encontram os adeptos dessa religião no Irã, País em que
foi ela fundada em 1844 por Baha'UIIah.
O apelo vem instruído com manifestações da ONU nesse sentido e com
circunstanciado relatório das pessoas mortas, seqUestradas, arrestadas, con-
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denadas sem processo e sumariamente executadas depois de terem os seus
bens confiscados.
Entre essas pessoas encontra-se grande parte das figuras mais proeminenteS da Religião, persegUidas exclusivamente em razão de sua fé.
São ~estiadas fotografias tambéril da destruição de templos e locais sagrados, inclusive a própria residência em que nasceu o fundador dessa re!igião, minoritária é certa! mas possui Odo milhares de templos em diversas partes d_o mundo.
A situação já é conhecida do público brasileiro. O Globo em sua edição
de I0-1-82 divulgou matéria originária de Londres com seguinte título:
"Baha'is do Irã, uma Fé Perseguida e Massacrada".
Tenho em mãos, e integrará este discurso, a relação dos membros dessa
religião assassinados no Irã desde 1978, cujo número atinge a 81. As mortes
foram ocasionadas por tortura, fogo, fome, apedrejarriento, assassinato.
Constam da relação tanto as datas quanto os lugares das execuções.
A Comissão dos Direitos Humanos da ONU manifestou-se por diversas
vezes sobre o assunto. E o Senado não poderia ficar indíferente a situação por
tal man_~ira terrível,__ não só p~o§eu_Q_~~~ dç_ defesª_@s Qjreitos humanos
como- Pela libeidade conStitucional que se concede aos cultos religiosos no
País-. A religião Baha'is já dispõe de" 700 Comunidades rio Brasil, distribuídas
por todos os Estados _da Federação.
De hoje- até o dia 2 de maio próximo essa Organização Religiosa estará
realizando em S. Paulo, no Instituto Paulo VI, a sua 22" Convenção Nacional. E nesse momento não poderia faltar a nossa solidariedade de brasileiros e
o nosso ardente desejo de que-tanta violência e tanto sofrímeilto cessem em
relação aos adeptos dessa religião, jUstamente ·no· País de nascimento de seu
fundador e onde teve ele a inspiração para criá-la e difundi-la pelo mundo.
Faço também um apelo ao Ministro Saraiva Guerreiro, das Relações Exteriores, para que use de suá influênCia junto à Enl.baixada local do Irã, manifestando nossa preocupação em relação aos Baha-is, que têm representação
-legítima e legal no Brasil.
Concluo, Senhor Presidente, requerendo que, na forma regimental, constem de meu discurso, como parte integrante, a reportagem do jornal O Globo
de 10-1-82; uma carta da Assembléia Espirítual Nacional dos Bah'is doBrasil, firmada por seu secretário Osmar Mendes; projeto de resolução apresentado à ONU, Comissão de Direitos Humailos em_ 4-3~82 e i.ima relação dos
·
·mortos no Irã desde 1978. (Muito bem!}

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LEITE CHAVES EM SEU DISCURSO:
BAHA'IS DO IRÃ, UMA Fli
PERSEGUIDA E MASSACRADA
Londres (0 Globo) - Em pouco mais de um mês 20 seguidores da fé
Baha'is Irã foram fuzilados e enterrados secretamente em cemitérios reservados a .. infiéis", segundo relatório divuliado--em Londres por porta.-vozes deSsa religião. O relatório-diz que as vítimas- Oíto delas líderes do movimento
baha'is no país e até uma mulher- foram condenadas sem que lhes fossem
feitas acusações formais e sem- direito de defesa.
Embora o presidente do Supremo Tribunal do Irã, Aiatola Moussavi Ardabili, tenha declarado que os sentenciados .. foram declarados-culpados de
espionagem para países estrangeiros", exilados iranianos na Inglaterra disseram que as execuções decretadas por motivos religiosos e fazem parte de uma
repressão em grande escala contra a fé Baba-i, que não poupa sequer rnu!heres e crianças.
M8is de cem anos
As execuçcões da baha'is após julgamentos sumarissimoS Pelos tribunais
revolucionãrios islâmicos são apenas mais um capítulo de uma longa história
de perseguições e violências, que teve inicio praticamenre com o nascimento
da fé Baha-i no Irã, hã mais de cem anos. Segundo os lideres da instituição, as
perseguições têm origem unicamente, no preCoilCeito religioso, de vez que os
baha'is são considerados ••uma seita herética do Islamismo'', sem qualquer
proteção da lei.
A ConstituiÇão da República Islâmica do Irã reconhece e protege minorias religiOsas cómo o Cristianismo, Judaísmo e Zoroastrismo, mas excede a
fé Baha'i, justamente a mais numerosa com cerca· de 300 mil seguidores ... ESses "cidadãos todos iranianos natos dedicados ao bem-estar da nação e alheios
a qualquer atividade subversiva, estão sendo vitímas de uma perseguição tão
intensa, sistemática, e de tão vasto alcance que prenuncia a erradicação da comunidade baha'i como minoria religiosa no País", diz um relatório apresentado pelo escritório da Comunidade Mundial Baha'i nas Nações Unidas.
O relatório salienta que a falta de proteção constitucional" para os baha'is
-jamais e_xistente-- ••tem permitido que sucessivos governos ponham em
prãtica disposições díscríminatórias que solapam os direitos e liberdades bási-

1316 Sábado

1~'

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

cas dos membros da comunidade, tornando-os oficialmente cidadãos de segunda classe" Essa exclusão da proleção da lei, acrescenta o relatóiio, ''encoraja ações violentas por parte de fanáticos e çriminosQ~, confiantes em sua
impunidade c certos de que não sofrerãO represálias, dada a natureza pacifica
e tolerante dos baha'is".
20 mil mortos
Citando jornais da época e cor_r_espondência diplomática, os dirigentes
baha 'is revelam que só nos primeiros anos da religião, mais Q.e 20 mil seguidores foram declarados hcrejes e assassinados com requintes de crueldade. Uma
carta do século passado do adido militar da Embaixada da Austria em Teerã
o bazar está_ iluminado com infelizes vítimas, porque tanto da esdizia
querda quanto da direita, o povo faz furOs erri seus peitoS, ·enfiando pavios
acesos em suas feridas. Eu vi alguns serem arrastados em correntes pelo bazar
nos quais os pavios ardiam _tão profundamente que a gordura fritava convu!sivarnente nas feridas ... "
A repressão se manteve ao longo dos anos, entremeac!_a por sangrentos
expurgas, mesmo durante o período da monarquia Pahlavi, quando o Irã
mais se aproximou do Ocidente. Reproduções de documentos oficiais mostram discriminação contra-ós membros ·~cta depravada seita Baha-i, proibidos de negociar ímóveis, -demitidos de cargos públicos ou impedidos de ter
acesso a eles. Empre.c;;as dirigidas por baha'is ou que os empregam não podem
fazer negócios com o Governo e as escolas da _fé Baha'i foram fechadas ou
transformadas em estabelecimentos de ensino islârilico-.
H •••

Onda de violência
Um dos documentos mostrados pelos baha'iS é um pedido aa Sociedade
para Propagação do Islã a Savak (extinta policia secreta) "para atacar de forma sistemática os baha'is". Esse pedido, ainda no regime do_ xá RC-.U! Pa__h_laví,
desencadeou uma onda de violência até hoje mantida .e que se traduziu em
prisões em massa, execuções, fechamento de escolas e templos, profanação de
cemitérios e tumbas e destruição de residências.
No campo dos direitos civis e rdigiosos, a Comunidade Mundial Baha'i
denuncia o não-reconhecimento de seus casamentos, restriÇão ã~S"heranças,
proibição de tirar carteira de identidade e passaporte, proibição de sepultamentos nos termos de sua fé, privação de aposentadorias e veto a seus livros e
artigos na imprensa. Além disso, os baha'is não podem fazer reuniões públicas, são_ proibidos de divulgar sua fé e sua intervenção em serviços humani- ·
tários ·ou_ hãbalhos de __ assistência social é proibida enquanto comunidade,
que não é reconhecida.
Ao denunciarem à ONU e outras entidades internaciçmais éssas perseguições como ..parte de um vasto plan__o de total aniquilamento da comunidade" no Irã, os lideres da fé biha'i apresentaram uma relação nomíi'ml das vítimas do atual regime iraniano: 97 pessoas olicialmente_executadas, 14 desaparecidas e centenas nas prisões. Citaram ainda trechos de entrevistas do aiatola
Khomeini, líder máximo do país, nas quais ele afirma que- "os baha1 is são
uma facção política danosa e não serão aceitOS neth poderão praticar sua re1igião".
Princípios da Fé
A fé Baha'i, também conhecida como Comunidade Mundial Baha'i, é
uma religião independente aberta a todas as classes sociaís, que tem seguidores. em 173 países e territórios, abrangendo cerca de] .600 grupos étnicos e tribos. Seus enS:inarhentós são a unidade de Deus, da religião e da humanidade,
sob os princípios básicos que_ a verdade religiOsa não é absoluta; que a Revelação Divina é um processo contínuo e em progressão; que todas as grandes
religiões mundiais são divinas na origem; e, Iln.almente, que os ensinamentos
de todas elas representam diferentes etapas na evolução espiritual do ser humano.
Os baba-is sustentam que o propósito da religião êprõmover·a unidade e
a harmonia e que ela constitui o instrumen"tó ·mais_eficaz para a paz e o progresso de todos. Dedicam-se à promoção de qualidades corno a honestidade,
confiança, justiça e compaixãO, um trabalho que-Consideram expressão da
adoração a Deus.
'
A fé Baha-i condena qualquer preconceito de raça, credo, classe social,
nacionalidade e sexo; conderia também todas as formas de superstição que
afetem a livre busca da verdade e a harmonia entre religião, ciência e razão.
Para os baha'is, todo indivíduo tem direito a desenvolv_er seus talentos não só
como satisfação e promoção pessoal, mas visando ao enriquecimento da sociedade em geral. E, dentro desse princípiO, a-educação deve ser obrigatória e
universal.
Sem ligação com governos e mantida exclusivamente por doações voluntárias, a fé baha'i não permite a seus seguidores participar de partidos políticos ou aceitar cargos políticos. Um baha'i, além de rezar diariamente e de jejuar uma vez por ano, deve ser monógamo e casar-se apenas mediante o con-
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se:ntimen_to dos pais. Para o divórcio~ exige-se um ano de separação, findo o
qual, se não houver entendimento, ele será homologado. Bebidas alcoólicas e
drogas são proibidas.
História
A fé Baha'i foi fundada na Pérsia (hoje Irã) em meados do século passado Por Mirza Husayn, conhecido como Baha'Uilah ("A Glória de Deus"). A
palavra baha'i deriva de Baha (Glória) e significa ~'seguidor de Baha'U!lah".
A religião Baha'i está intimamente ligada à fé Babi, fundada em 1844 por
Mirza Ali-Muhammad, que se declarou precursor do profeta que inauguraria
uma er? de paz para a hum_anidade.
Baha'Uilah, que foi exilado da Pérsia e viveu em vãrias cidades do Impêrio Otomario até mOrrer na Palestina erri. 1892, nomeou sucessor seu fi!ho
mais velho, Abdul Baha (1844-1921) que, por sua vez, designou seu neto
Shoghi Effendi (1896-1957) para interpretar os ensinamentos da Fé. Hoje, a
Comunidade Mundial baha'i é dirigida pela Casa Universal da Justiça, sediada em Haifa, Israel. Seus braços em 120 países são as Assembléias Espirituais
nacionais que, por sua vez, dirigem 20 mir Assembléias EspirituaiS Locais.
Todos os dirigentes da fé Baha'i são eleitos por voto secreto.
ASSEMBLÉIA ESPIRITUAL NACIONAL
DOS BAHÃ'!S DO BRASIL
Rio de Janeiro, 31 de março de 1982.
MuitO estifuã:OO Senad0i,
O seu nome foi-Dos indicado pela Si'fGuitty Milani, de Vitória, e tam-bém pelo filho dela, o jovem Peyman, que lhe visitou em Londrina, ambos
Bahá'ís, e que lhe falaram da atual onda de perseguições religiosas contra a
comunidade bahá'ís no Irã.
Como o Senhor demonstrou interesse em saber mais sobre este assunto,
inclusive documentadamente, e com9 recebemos há poucos dias cópia darecente resolução da Comissão de Direitos Humanos, das Nações Unidas, reunida em Genebra, pedindo ações contra a situação vigente no Irã, principalmente no que tange às perseguições r'eligíósas e em particular com relação à
perseguição sistemática contra os Bahá'ís~ esta Assembléia Nacional decidiu
lhe enviar dita cópia e outros materiais sobre o assunto, para sua apreciação.
Estamos certos que o senhor saberá aproveitar bem tal material, defensor que é da justiça e do direit.o.
Permanecemos ao seu inteiro dispor, para quaisquer informações adicionais, e gostaríamos de receber notícias sua.s sobre qualquer pronunciamento
que deseje fazer com relação ao assunto.
Com nossas saudações, cOrdiaiS, e- nossos· respeitos, firmamo-nos mui
Atenciosamente,- Osmar Mendes, sec. nac.
NACIONES UNIDAS
CONSEJO ECONOMICO
Y SOCIAL
COMISSION DE DERECHOS HUMANOS
38• PERIODO DE SESSIONES
TEMA 12 DEL PROGRAMA
Cuestion de la Violacion de los Derechos Humanos
y las Libertades Fundamentales em qualquier parte
dei mundo, y em particular em los Países
y·Territórios Colonniales y Dependientes
Alemania, República Federal de; Austrália;
Canãdá; Costa Rica; Dinamarca,· Irlanda*;
Noruega*; Países Bajos; Reino Unido de
Grand Bretãna e Irlanda de/ Norte:
p-royecto de resolución
La Coniissión de Dereclios Humanos.
lnspirandose em los princípios consagrados em la Carta de las N aciones
Unidas y la Declaracjón Unjyersaj de Derechos J:{umanos 1,
Adrirtiendo que es irnprescindible que todos los Estados Miembros de las
N aciones Unidas cumplan com la obligación que les imponen los instrullleiltos internadonales de promover y fomentar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos sin distinción de ninguna elas e,
Recordando la resolucíon 36/55, em la que la Asamblea General proclamó la Declaración sobre la Elímínación de Todas las Formas de Into!erancia
y Dlscrimiilación Fundadas em la Religión o las Convicciones,
Recordando asimismo la resolución 36/22 de la Asamblea General sobre
la práctica de las ejecuciones arbitrariaS O sumarias,
"' De conformidad ~~~ el pãrrafo 3 dei articulo 69 'ctel regiamente de las comissiones orgânicas
del Consejo Económico y Social.
1/ Resoluciõn 217 A (III) de la Asaml:Jlea General.
l/ EjCN. 4j!517.

Teniendo em cuenta la resolución 8 (XXXIV), em que la Subcomisión de
Prevención de Discriminacioiles y Protección a las Mi_norías expresó suprofunda inquietud por lapeligrosa situación em que se encuentram los bahá'iS em
e/ Irán, así corno e! informe preparado por e/ Secretario Geneia/ en cumplimiento de esa resolución 2 ,
l.
Expresa su profunda preocupación ante las noticias que se siguem
recibiendo acerca de las graves vilaciones de los derechos humanos y las 1ibertades fundamentales em el lrán, tales como las ejecuciones arbitrarias o su.:.
ma~ias;

2. Encarece al Gobierno dei Jrán que, em cuanto Estado Parte em el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respete y garantice a todos los individuas que se encuentren en su territorio, y estén sujeitos a su jurisdición, los derechos reconocidos em ese Pacto, sin distinción algunas deraza, colar, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen na.:.
cional o social, posición ecón6mica--u cualquier otra condición social;
3. Pide al Secretario General que estabeleza contactos directos com el
Gobierno dei Irão acerca de la situación imperante en ese pais em la esfera de
los derechos humanos y prossiga sus esfuerzos encaminados a lograr que se
garantice a los bahá'ís el pleno ejercido-de sus derechos humanos y libertades
fundamentales;
4. Pide al Secretario General que presente a la Comissións de Derechos
Humanos em su 399 período de sesiones um informe preparado com toda la
información disponible, induso la información sobre !os contactos directos
que haya podido estabelecer com el Gobierno dellrãn acerca de la situación
general de los derechos humanos en ese país;
5. Inrita ai Gobierno del Irán a que preste su colaboración a! Secretario
General;
6. Decide seguir estudiando em su 39'1 período de sesiones la situación
de los derechos humanos y las libertades fuodamentales en el Irán.
Bahâ'i~
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O SR. PRESIDENTE (~uiz Cavalcante)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Encontra-se em Brasflia o Secretãri_o_ da Agricultu!:_a de Sergipe, agrônomo Luiz Ferreira, em viagem oficial destinada a eXpor aos órgãos federais, diretamcnte vinculados ao problema, a situação decorrente da prolongada seca
que vem gerando, com suas nefastas conseqUências, uma situação de calamidade para a agro pecuária" e, sobretudo, os pequenos produtores rurais do Es-

tado.
O"epois de manter contatos com a bancada sergipana no Senado e na Câmara dos Deputados, o Secretário da Agricultura de Sergipe entregou, ontem, aos Ministros do Interior Mario Andreazza, e da Agricultura, Amaury
Stabile, documerl.tOs contendo as reivindicações prioritárias destinadas a atenuú os efeitos das estiagenS-que estão desestabilizan-do e deteriorando a economia rural, notadamente nas micro-regiões sertanejas.
Dentre as providências solicitadas pelo Secretârio Luiz Ferreira,
destacam-se, como as mais urgentes, a composição das dívidas vigentes e a
vencer, o estabelecimento de linhas de créditos com juros subsidiados de 12%
-ao" ano para construção de aguadas, a compra de rações, aluguel de pastagens
e capital de giro.
Além do apoio financeiro, diversas outras providências são iridicadas, visando socorrer as populações flageladã.S_:_
Merece;-por conseguinte, regístrá eSpecial, nos limites deste breve pronunciamento, a missão que Vem desemPenhandO nesta capital 6 Secretário
Luiz Ferreira _junto aos órgãos-e principais autorídades das quais dependem
as medidas destinadas ao urgente atendimento das reivindicações encaminhadas, com o integral apoio das bancadas de_Sergipe no Senado Federal e na
Câmara dos Deputados.
Era o que tÍilha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

o· SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Concedo a palavra à nobre
Senadora Eunice Michiles.
A SR• EUNICE MICHILES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Comemorando _este ano ·a Dia Nacional da Mulher, a Associação da
Mulher Profissional e de Negócios do Brasil, cons~ituída de engenheiras, professoras, economistas, jornalistas, advogaÇas, parlamentares, funcionárias
públicas, técnicas de vários níveis, profissionais autônomas, médicas, sociólogas, escritoras, intérp~e.tes e donas de casa, realiz~! a partir de hoje, a I Mostra de Arte Feminina, no Salão Negro do CongreSso-Nacional e às vinte horas, urna reunião solene no AUdít()rio ·Nobre da Associação Comercial, rio
'
Palácio do Comércio.
Depois da apresentação de um- triO de sOPrõ e
viofiito, da Posse das
novas sócias, haverá uma homenagem às Mulheres Destaques e a apresentação de um filme de curta rrletragem.
A I Mostra de Arte Feminina se estenderá aié o diã 2 de maio, revelando
autênlicos valores artísticos do nosso sex..o.
A Lei n"' 6.791, de 1980, ao instituir o "Dia Nacional da Mulher", no dia
30 de abril, afirmou seu objetivõ_de "estimular a integração da mulher no
processo de desenvolvimento".
Acreditam-os, Sr. Presidente, que nunca houve solução de continuidade
nesse processo,-p-orque o des~nV~lviJllento não existe sem as instituições familiur e educacional, onde a presen-ça feffiinina se afii'rTIOU, sempre, em plenitu·
de, ao longo da nossa história.
Temos 1feYOírüis enfermeiras, coi:floAna Ner)r, mas também aquelas -que
empunharam armas na Bahia e em Pernambuco, lutando contra os invasores;
hoje elas prestam serviço às Forças Armadas, disputam cargos na diploma'C'i::t, ocup::tm lugar na Academia Brt~sileira de Letras, embora não haja notícia
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de uma Governadora, de uma Presidente da República, de uma mulher no
Supremo Tribunal Federal.
Isso significa que temos, ainda, um longo caminho a palmilhar.
Significa, também, que o nosso silêncio, ante o patriarcalismo nacional,
nunca traduziu conformidade, mas o desejo de obter, paulatin_amente, sem
choques, a conquista de todos os direitos da mulher, em igualdade com os ho~
rnens, uma vez que somos, como dizia Platão, "duas metade~ que se procu~
ram e se completam no tempo e no espaço".
A própria fundação, em Brasnia, da Associação da Mulher Profissional
e de Negócios no Brasil representa mais uma etapa em nossa luta, que pretende, apenas, a superação de preconceitos machistas, incompatív"eis com o desenvolvimento atual da sociedade brasileira.
Queremos demonstrar o quanto, fora do lar e da escola, dos hospitais e
ambulatórios, das creches e dos asilos, também podemos fazer pelo desenvolvimento deste Pais.
Congratulo-me, Sr. Presidente, com as nossas patrícias, pela comemoração, hoje, do Dia Nacional da Mulher.
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._(Muilo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Não hã mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para a Sessão de segunda-feira, dia 3 de maio, a seguinte
ORDEM DO DIA

Votação, em primeiro tlirhb, do Projeto de Lei do Sen~A9. n~ 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõ_e S()J:?re _a concessão de
aposentadoria especial para o comerciãrio, na formâ qUe espeCifiCa; tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814. de 1981. das Comissões:
-de ConstitUição--e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável;
- de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.
2
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 329, de
1980, 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 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.
3

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, tendó

Maio de 1982

~-PARECERES,

sob n•s 815 e 816. de 1981, das Comissões:
d~ Constituição e JustiÇCi,-- pefa constitucionãlidade, 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 piimeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 352, de
1978, de autoria do Senad-or Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n• l.l45, de 1981, da Comissão
ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, faVorável.

__;_ ae

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 !Ode agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• salário 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.
6
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 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 l.l30 a l.l33, de 1981, das Comissões:
-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
contábíl e dá outra_s 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 n9s 1 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 (Luiz Cavalcante) -

Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas.)

ATA DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES
E OBRAS PÚBLICAS
l• REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 1982
Âs onze horas do dia quinze de abril de mil novecentos e oitenta_e dois,
na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob apresidência, na forma do § 3"' do art. 93 do Regimento Interno, do Senhor Sena~
dor Luiz Cavalcante, com a presença dos Srs. Senadores Aloysio Chaves, Lázaro Barboza, Lomanto Júnior e Alberto Silva, reúne-se a Comissão de
Transportes, Comuniciições e Obras Públicas.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Vicente Vuolo, Benedito Ferreira, Milton Cabral e Gastão Müller.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente, Senador Luiz Cavalcante,
concede a palavra ao Sr. Senador Lázaro Barboza, ql!e emite parecer favorã~
vel ao Projeto de Decreto Legislativo n~ 26, de 1981, qu_e "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 países".
Posto em discuss_ão __ e.__em seguida, em votação, é o parecer aprovado, por

unanimidade. Prosseguindo c_om a palavra, o Sr. Senador Lázaro Barboza,
que emite parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n~ 28, de 1981,
que '"Aprova os textos das Resoluções A4-l, que modifica o artigo 13, e A4-3,
que introduz o artigo 12:.bis no Estatuto da Comissão Latino-Americana da
Aviação Civil- CLAC, aprovadas pela 4'" assembléia do referido organismo
internacional, realizada em Bogotá, de i"' a 5 de dezembro de 1980". Posto em
discussão e, em seguida, em votação, é o parecer aprovado, por unanimidade.
Ainda com a palavra, o Sr. Senador Lázaro Barboza, que emite parecer favo~
rável ao Projeto de Decreto Legislativo n"' 35, de 1981, que ••Aprova o texto
das notas trocadas entre_ o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Chile, em Safltiã.&o, a 10 de outubro de 1980, que
introduzem modificações no convênio sobre Transporte Marítimo, concluído
entre os dois países a 25 de abril de 197_4", Não há debates, e o parecer do Relator é aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Sr. Presidente concede a
palavra ao Sr. Senador Aloysio Chaves, que emíte parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n~ 37, de 1981, que "Aprova o texto do Acordo
sobfe TranspC;rte Aéreo Regular, -firrriado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Govern~ da _Bélgica, em Bruxelas, a I 9 de setembro de
1980". Não há debates, e o parecer do Relator é aprovado, por unanimidade.
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A seguir ó Sr. Senador Luiz Cavalcante, solicita ao Sr. Senador Aloysio Chaves, que assuma a presidência, para que possa relatar matérias constantes da
pauta. Já na Presidência, o Sr. Senador Aloysio Chaves concede a palavra ao
Sr. Senador Luiz Cavalcante, que emite parecer favorãvel ao Projeto de Decreto Legislativo n9 27, de 1981, que ••Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Orierital do Uruguai, pelo -qual se coordena adistribuição de canais para o serviço Móvel Marítimo, na faixa de 2065 a 2107
KHz, concluído em Montevidéu, a 08 de julho de 1980". Não hã debates, e o
parecer do Relator é aprovado, por unanimidade. Ainda com a palavra o Sr.
Senador Luiz Cavalcante, que emite parecer favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo n9 24, de 1981, qUe .. Aprova o Texto do Aco_rdo de Cooperação
Arnazônica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Colômbia, concluído em Bogotá, a 12 de março de 1981".
Não hâ debates, e o parecer do Relator é aprovado, por unanimidade. Prosseguindo, o Sr. Senador Luiz Cavalcante reassume a Presidência, e concede a
palavra ao Sr. Senador Lomanto Júnior, que emite parecer favoráVel ao Projeto de Decreto Legislativo n9 29, de 1981, que "Aprova o texto das notas trocadas em 16 de junho de 1980, em Brasília, entre o Go-verno da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, pelas quais
foram introduzidas modificações no texto do convênio ·sobre Tran-sporte
Marítimo, vigente entre os dois Países". Não há debates, e o parecer do Relator é aprovado, por unanimidade. Prosseguindo o Sr. Presidente concede a
palavra ao Sr. Senador Alberto Silva, que emite parecer favorável ao Projeto
de Decreto Legislativo n9 40, de 1981, que "Aprova o texto do Protocolo de
Emenda que modifica o artigo 14 da Convenção para a Unificação de Certas
Regras em Matéria de Assistência e Salvamento Marítimo, de 23 de setePibro
de 1910, concluído em Bruxelas, a 27 de maio de 1967". Não há debates, e o
parecer do Relator é aprovado, por unanimidade. ContiriUarido o Sr. Presi-·dente concede a palavra ao Sr. Senador Alberto Silva, que emite parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 39, de 1981, que "Aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para
a Coordenação de Consignações e Uso dos Canais da Radiofusão SonOra em
Freqüência Modulada, na Faixa de Ondas Métricas (88-!08 MHz), concluído
em Montevidéu, a 8 de julho de 1980". Não hã debates, e o parecer do Relator é aprovado, por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Marcelino do Santos Camello, Assistente da Comissão, a presente Ata, que; após lida
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
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verno do Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 39.930.000,00.
Relator: Senador Luiz Cavalcante
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
MENSAGEM N• 09/82.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado a Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim {RN), a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 130.279.719,24.
Relator: Senador Alberto Silva
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
MENSAGEM NO 07/82.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado aPrefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG), a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 589.700.000,00.
Relator: Senador Gabriel Hermes
Parecer: FavorâVeJ,-Concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
_Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
MENSAGEM N• 08/82.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado aPrefeitura Municipal de Caarapó (MS); a contratar Operação de crédito no valor
de Cr$ 40.600.000,00.
.
···-Relator: Senador Affonso Camargo
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
MENSAGEM NO 12/82.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado aPrefeitura Municipal de Pedro Avelino (RN), a contratar operação de crêdito no
valor de CrS 11.620.000,00.
Relator: Senador Affonso Camargo
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: Aprovação do parecer do Relator.
MENSAGEM N• 06/82.

COMISSÃO DE ECONOMIA
3• REUNiÃO, REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 1982
Às nove horas do dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e
dois, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores José Richa, Presidente, Luiz Cavalcante, Bernardino
Viana, Gabriel Hermes, Affonso Camargo e Lenoir Varga:s, reúne-se a Comissão de Economia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores José
Lins, Milton Cabral, Benedito Ferreira, Teotônio Vilela, Pedro Simon, José
Fragelli e Alberto Silva.
Ao constatar a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é
dada como aprovada.
São apreciadas as seguintes matérias:
MENSAGEM N• 18/82.
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Go-

Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro ·da F~enda, para que seja autorizado a Prefeitura Municipal de Barroso (MO), a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 173.514.600,00.
Relator: Senador Bernardino Vüma
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão~ AprovaÇão- do parecer" do Relator.
MENSAGEM N• 20/82.
Do Sr. PreSidente da República, submetendO à apiovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do RiO Grande do Norte, a contratar operação de crédito no
valor de CrS 64.104.000,00.
Relator: Senador Bernardino Viana
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um-Projeto de Resolução.
ConcluSão: Aprovação do parecer do Relator.
Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco
Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e
aprovada será assinada pelo Sr. Presidente.

