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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ Ji?, da Constüuição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 42, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei no 1.897, de 17 de dezembro de 1981, que "dispõe sobre a composição da Categoria Direção Supei-ior do Grupo~Direção e Assessoralnento Supe"riores, dO Quadro Permanente do l\'linistério rúblico
Federal, e dá outras providênciãs''.
~
--

Artigo único~-- ~É aprovado 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 Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente do Ministério
Público Federal, e dá outras providências".
~
-- ~Senado Federal, 1' de junho de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

,

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do àrt. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 43, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.896, de 17 de dezembro de 1981, que "dispõe sobre a utilização de instalações
e serviços destinados a apoiar e tornar segura a navegação aérea, e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.896, de 17de dezembro de 198~1, que"dispõesobre a utilização
de instalações e serViÇos destinados a apoiar e tornar segura a navegação aérea, e dá- outras providências".
Senado Federal, 1• de junho de 1982. -Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 79• SESSÃO, EM I' DE: JUNHO DE I982
1.1 -ABERTURA
1.2 -

EXPEDIENTE

Mensagens do Senhor Presidente da RCpública
-NO 106/82 (n' 221/82, na origem), resti.tuindo autógrafos de projeto de lei sancionado.
-No 107/82 (n' 222/82, na origem), de agraiíecimento de comuní·
cação.
1.2.1 -

1.2.2 - Ofícios do Sr. ]9-Secretário da Câmara-dos DiJ)ôtadõs
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes proje-

tos:

-Projeto de Lei da Câmara no 63/82 (n;-4.906/8(, nã-Casa de origem), que modifica dispositivos do Decreto-lei n9 227, de 28 de fevereiro
de 1967 - _Códígo de Mineração, com as a!teiaçõ.es posteriores.·

- Projeto de Lei da Câmara n' 64/82 (n' 2.452/79, na Casa de origem), que altera o art. 79 da Lei n9 6.649, de 16 de maio de 1979- Lei do
Inquilinato.
].2.3 - Pareceres
Referentes à seguinte matéria:
- Projeto de Lei do Senado n9 i '72/81.
L2.4 - Comunicação da Presidência
-Arquivameiito do Projeto de Lei da Câmara n' 40/82 (n' 581/79,
na Casa de origem), por ter recebido parecer contrãrio, quanto ao mérito,
da comissão a qUe foi distribuído.
].2.5 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senãdo n9. 102/82-Coinplementar, dé -autoria do
_Sr. S~_nador Nelson Carneiro, que introduz alterações na Lei Complementar
11,-de-25 de maio de 1971, que instituiu o PRORURAL.
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1.2.6- Comunicafi:Ões da Liderança do PDS na Câmara dos

Deputa~

dos
-

De substituições de membros em comissões mistas.

1.2.7 -

Discursos do Expediente

SENADOR JVTAHY MAGALHÀES-ConsTderaçÕe~sobre o rela-.
cionamento do Brasil com o Ocidente e com os países do Terceiro Mundo,
enfocado pelo Presidente João Figueiredo, na Casa Branca, por ocasião
de sua visita aos Estados Unidos.
SENADOR BERNARDINO VIANA- Dados sobre a execução dos
projetas específicos e da infra-estrutura que ampara o Projeto Carajãs.
SENADOR NELSON CARNEIRO -Homenagem de pesar pelo
passamento do ex-Senador Aura Soares de Moura Andrade.
SENADOR HUGO RAMOS- Justificação de projeto de lei do Senado que encaminha à Mesa, destinando ao Fundo de Assistência ao Atleta Profissional- FAAP, a renda líquida total de um dos concursos de
prognósticos esportivos promovidos com base no Decreto~_lei n"' 594, de 27
de maio de 1969, e dã outras providências.
1.2.8 -

Leitura de Projetos

- Projeto de Lei do Senado n"' 103, de 1982, de autoria do Sr. Senador Hugo Ramos, que destina ao Fundo de Assistência ao Atleta Profissional- F AAP, a renda líquida total de um dos concursos _de prognósticos esportivos promovidos com base no Decreto-lei n"' 594, de 27 de maio
de 1969, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 104, de 1982,_ de autoria do Sr. Senador Gastão _Müller, que faculta aos depositantes terem consignados em
seus talões de cheques, fornecidos pelos estabelecimentos bancários, as referências que especifica e dá outras providências.
1.3 -

ORDEM DO DIA

Projeto de Resolução n"' 160/81, que au~oriza a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP, a contratar operação de crédito novalor de Cr$ 772.500.000,00~(setecehtos e seteiüa e-dois milhões e quinhentos
mil cruzeirOs). Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 225/81, que auiOi'izíi a Prefeitura Municipal de Florestal (MG) a elcvar.cm Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões,
cento e setenta e um mil e cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 122/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar cm Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 155/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nóva Venécia (ES) a elevar em Cr$ 14.09!.700,00 (quatorze milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros)_ o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolu_ção n9 192/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar cm Cr$ 28.091.520,00 (vinte e dito milhões,
noventa e um mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n"' 183/81, que autoriza o Goveino do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e- nove
milhões, trezentos e sessenta e quatro mil c duzentos cruzeiros) o mOntante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 258/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar em Cr$ 8.613.200,00 (oito milhões,
seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros)_ o montante de sua dívida c.on- _
solidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 266/81, que aõtoi'iia a -PrefeffUfã"Municipal de Catanduva (SP) a elevar em Cr$ 39.300.000,_00 (trinta e nove milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n"' 25/82, que autoriza_a P_refdtUra M tinicípal de Alexânia (GOJ a e!Cvar em Cr$ 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos
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e setenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
' ""
- Projeto de Resolução n"' 33/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira (SP) a elevar em Cr$ 29.745.360,00 (vinte e riOve milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta cruzeiros). o montante
de_ sua dívida consolidada. VQ_ta_ç_iío adiada por falta de quorum.
"' -Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe" sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciário, na forma que especifica. Votação adiada por falta'lde quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 329 (80, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho,
para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais taro- bém integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorum.
"-Projeto de Lei do Senado n' 164(81, de autoria do SenadorLuiz
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes Patrono da Força
Aérea Brasih!ira. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n"' 352/78, de autoria do Senador Accioly Fi!~ o, 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 13"'-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. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 40/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) O montante de sua dívida consolidada. Apreciação
sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n"' 309/81.
- Projeto de Lei do Senado n' 309 (79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contábil e dá outras providências. Apreciação sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n• 35/82.
IA- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR ALMIR PINTO- Combate à doença de Chagas.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Ação do poder político e econômico na atual campanha eleitoraL

SENADOR ALBERTO SILVA -Improcedéncia das declarações do
Governador do Estado do Piauí,- Veiculadas em órgão da Imprensa cearense, atribuindo a S. Ex~ a_autoria do atentado à bomba ao jornal Tribuna do Po~·o. de sua propriedade. Irregularidades havidas na construção de
conjunto habitacíónal em Teresina - PI.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Homenagem de pesar pelo falecünento do ex-Presidente do Senado, Senador Auro de Moura Andrade.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Palestra proferida pela Presidenta da LBA perante a Assemblêia Nacional sobre Envelhecimento.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Contratação de candidatos
aprovados em concurso público realizado pela CEF, em fins de 1980.
1.5 -

COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA

Realização, amanhã, de sessão especial do Senado destinada a homenagear o pro-fessor Euryclides de Jesus-lerbini.
1.6- ENCERRAMENTO
2 - RETIFICAÇÃO
Ata da 68• Sessão, realizada em 20-5-82.
3 - SECRETARIA-GERAL DA MESA
Resenha -das malerias_ apreciadas de l"' a 31_de maio de 82.
4-

MESA DIRETORA

5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

1'
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ATA DA 79~ SESSÃO, EM 19 DE JUNHO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDll:NCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO E ALMIR PINTO
ÃS /4 HORAS E 30 MINUTOS.
SENADORES:

ACHAM-SE-PRESENTE~OS

SRS ..

Laélia de Alcântara --Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo
Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarínho- Ale~
xandre Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- AI~
mir Pinto- Nilo Coelho - Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival
Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lornanto Júnior- Luiz
Viana- Dirceu Cardoso --João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto - Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Amaral Fur~
lan- Henrique Santillo- Gastão Müller --José Fragelli- Affonso Camargo - Lenoir Vargas.

o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 33_ Srs. Senadores. Havendo _número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção ·de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l9~Secretário pocederá à leitura do E~pediente.

Art. 56. A concessão de Iav.ra poderá ser desmembrada em'
duas ou mai~ concessões distintas, a juízo do Departamento Nacional da Produção Mineral- DNPM, se o fracionamento não compr6nletef o racional aprOveitamento da ]azída: e desde que eviden~
cia(fãs a viabilidade técnica, a ecOnomicidade do aproveitamento
autônomo das unid3.des mirieiras resultantes e o incremento da produção da jazida.
Parágrafo único. O desmembramento será pleiteado pelo
concessionário, conjuntamente com os pretendentes às novas con~
cessões, se for o caso, em requerimento dirigido ao Ministro das Mi~
nas e Energia, entreg_ue m~diapte reci~O_J?:()_ ~rotocolo do DNPM,
onde será mecãniCalnente- àurileiado-e registrado, devendo conter,
além de memorial justificativo, os elementos de instruçãO referídos
no art. JS deste Códjgo, relativamente a cada uma_ d~s concessões .
propostas~"

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data _de sua pub~i~ção.
Art. 39Revogam~se as disposições em contrãrlõ.

LEGISLAÇÃO CITADA

E lido o seguinte

DECRETO-LEI No 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N• 106/82 (n'22lj82, na origem), de 31 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n•~f32, de 1981 (no 5.104/81, na Casa de origem), que autoriza a dQação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte de imóvel si~
tuado no Municípío de Natal, Estado do Rio_ Grande do Norte. (Projeto que
se transformou na Lei n~' 6.995, de 31 de maio de 1982.)
De agradecimento de comunicação:
N• 107/82 (n' 222/82~ na origem), de 31 do corrente, relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidênda da República
n's 62 e 70, de 1980, e 03, 125 e 149, de 1981.
OFfCIOS

Do Sr. ]'~~Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 63, OE 1982
(N• 4.906/81, na Casa de origem)

Modifica dispositivos do Decreto-lei n~' 227, de 28 de fevereiro de
1967 - Código de Mineração, com as alterações posteriores.
O CongreSSO Nã:dOllal--decreta:
Art. J9 Os seguintes dispositivoS do Decreto-lei n9 227, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-lei n• 318, de 14 de março de 1967, pelo
Decreto-lei n' 330, de 13 de setembro de 1967, pelo Decreto-lei n• 723, de 31
de julho de 1969, pela Lei n• 6.403, de 15 de dezembro de 1976, e pela Lei n•
6.567, de 24 de setembro de 1978, passam a vigorar com a seguinte red3ção:
"Art. 16.

. ........................... "·--····· · ·· .. ···

1- ......................... ;.; ...... c.-•..••~.~., .... ~
II- designação das substâncias a pesquisar, com referência à

classe a que pertencerem; indicação da extensão superficial da ârea
objetivada, em hectares, e da denominação do imóvel, Distrito, Mti~
nicípio e Estado em que se situa.
Ar!. 55. . .... -~ ... ., ............. c~" .~c• • • . • • • ,~,, • • • • · '
§ 1•
. "''~" ... ··~··~· .......................... ···-· .•.
§ 29 A concessão de lavra somente é transmissível a quem for
capaz -de exercê-la de acordo com as disposições deste Código.
§ 3"' As dívidas e gravames constituídos sobre a concessão
resolvem-se com a extinção desta, ressalvada a ação pessoal contra
o devedor.
§ 49 Os credores não têm ação alguma contra o novo titular
da concessão extinta, salvo se esta, por qualquer motivo, voltar ao
domínio do primitivo concessionário devedor.-- - ----

CÓDIGO DE MINERAÇÃO
'-,---.-. ,-, ,-, ' • ' >•'

~·

•

"-~

;-_-; .-.-

,-.~.

,-, -,.-;.,e.

• • •'• ~ •'-

,..,---.'>.;

~-"' ~

• •. .-. ·,.';' • • • • ,·,'

CAPITULO lll
Da Lavra

Art. 36. Entende-se por lavra o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até O beneficiamento das mesmas.
Art. 37. Na outorga da lavra, serão observadas as seguintes condições:
I - a jazida deverá estar pesquisada, com o Relatório aprovado pelo
DNPM;
II- a área de lavra será a adequada à condução técnico~econõmica dos
lrabalhos de extraçào e benefidamento, respeitados os limites da área de pes~
quisa.
Parágrafo único. Somente as eniPresas de mineração poderão
habilitar~se ao direit_o de lavra, e não haverá restrições quanto ao número de
concessões outorgadas a uma mesma empresa.
Art. 18. o reqtieriffientO de autorízãçãO de laVra será dirigido ao Ministro das Minas e Energia, pelo titular da autorização de pesquisa, ou seu sucessor, e deverá ser instruído cOm os seguintes elementos de informação e
prova:
I - certidão de registro do Departamento Nacional do Registro do Comércio, da entidade constituída, que poderá ser firma individual de brasileiro
ou sociedade organizada no País, ambas autorizadas a funcionar como empresa de mineração;
II- designação das substâncias minerã.is a ta:vrar, com indicação do
ALvará de Pesquisa outorgado, e de aprovação do respectivo Relatório;
III- denominação e descrição da localização do campo pretendido
para a lavra, relacionando-o, com pr~cisão e clareza, aos vales dos_ rios ou
córregos, constantes de mapas ou plantas de notória autenticidade e precisão,
e estradas de ferro e rodovias, ou, ainda, a marcos naturais ou acidentes topográfTcC?,s de. _inconfundível_ determinação; . suas_ confrontações coril autorii:ãç-&s de pesquisa e concessões de lavra vizinhas, se as houver, e indicação do
Distrito, MUQicípiO, Comarca e Estado, e, ainda, nome e residência dos proprietários do solo oti posSeiros;
- -IV- definição gráfica da área pretendida delimitada por figura geomêtrica f<?_~JI!ada, obrigatoriamente, por segmentos de retas com orientação
Norte-Sul e Leste-Oeste verdadeiros, com 2 (dois) de seus vértices, ou excepcionalm~nte_l (um), amarrado a ponto fixo e "inconfundível do terreno, sendo
os vetares de amarração definidos por seus comprimentos e rumos verdadeiros, e configuradas, ainda, as propriedades territoriais por ela interessadas,
com os nomes dos respectivos superficiâri6S, além de planta de situação;
V -servidões de que deverá gozar a mina;
VI - plano de aproveitamento económico da jazida, com descrição das
instalações de beneficiamento;

. .-.-.; .~.--. -.---;-....... ~ -~·. ~--

._.

.... -...

·-· .. ' ..... -.

~-~

................. --
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respectivo registro no órgão de Registro de Comércio de sua sede,
prova do recofhimento dos emolumentos estabelecidos no art. 20
deste Código.
-

Art. 55. Subsistirã a Concessão c:juaiito aos direitoS, obrigãções, limitações e efeitos dela decorrentes, quando o_ concessionârio_ a alienar ou gravar, na forma da lei.
-§ 111 Os aros de alienação <ill oneração só terão valida~e depois de averbados no livro de Registro das Concessões d~_._La,v_ra.
§ 2º A concessão da lavra é: indivisível e somente é _!rans_missível_a_q~em
for capaz de exercê-la de acordo com_ as disposições ·deste Código.
Art. 56. As dividas ~ gravames constituído-s-- sobre _a Concess_ão
resolvem-se com a extinção desta, restando_ a ação pessoal contra o devedor.
Parágrafo únicoA Os c_te_dores não têm_ação ~]gtiina contra o novo titular da concessão extinta, salvo_se esta, po_r qualquer motivo, voltar ao domínio do primitivo concessionârio devedor.

..... ·-· ...

~-

~

.. ......
~

~~--+ ~~-;:'

.....

~--

.

..,__~-•

..

-:-.~--= :.-_~--~ -~-~ .:___~__: ~

J

Art. 20. Ó requerimentO da aUtOriza-çãO de pesquisa sujeita- o
interessado áo pagame-nto' de emolumentos, em quantia correspondente a 3 (três) vezes o maior valor de referência estabelecido de
acordo com o disposto no art. 2'~', parágrafo único, da Lei n9 6.205,
. de 29 de abril d_e 1975, a qual deverá ser antecipadamente recolhida
ao Banco do Brasil S.A., à conta do ''Fundo Nacional de Mineraç_ão -Parte Disponível", instituído pelá Lei n9 4.425, de 8 de ou" [ubro de 1964.

••••••• -••••

DECRETOcLEI N• 723, DE 31 DE JULHO DE 1969

§ 1~ O requerente terá direito à restituição da importância relativa aos emolumentos, nos seguintes casos:
a) se o pedido for indeferido com fundamento no art. 17, ca~
put e no§ 19 do art. 18 deste Código; e
b) se o pedido for indeferido por falta de assentimento de órgão ou entidade p6biiCos exigível para a outorga ·da autorização, na
forma da lei.
§ 29 Encontrando-se livre a ârea objetivada, e satisfeitas as
exigências deste Código, o Departamento NaciÕ-nal da Produção
Míneral (DNPM) expedirá ofício ao-requerente convidando-o a efeJuar no prazo- de 30 (tr:i~ta) dias, contados de sua publicação no
· ;Diário Oficial da UniãÕ o pagamento das_ despesas inerentes à publiCaÇão do Alvará_de Pesquisa, devendo apresentar ao mencionado
Órgão, no mesmo prazo, o respectivo comprovante.
§ 39 Se o requerente ~e~xa!_' de atender, no prazo próprio, ao
disposto no parágrafo anteríor;-o pedido será indeferido e o processo àrqufvado, por despacho do Diretor-Geral do Departamento
~~cional da Produçãoi\jineral (DNPM)."

Dá nova redação ao art. 26 do Decreto_-lei nP 227. de 28 de fevereiro de 1967.

.... A~~-· i 'ô ·a·r-~~-ü ~d~ D~r~~~:I~i ~; zz:,·: d~·;s·d~-f~~;;~i~~ 'd_~ i 9-67 :~~~~~
9.-

a ter a seguinte redação;
"Art. 26. Cada pessua, natural ou jurídica, poderá deter 5 (cinco) autorizações de pesquisa para cada substância inlneral, e, no inâximo, 50 (cinqUenta) da mesma classe.
Parágrafo único. Desde que apresentado e aç~ito pelo Departamento
Nacional da Produção Mineral o Relatório de Pesquisa de que trata o indsó
VIII do art. 22.deste Código, considera-se encerrada a fase de pesquisa para
os fins de limitação dO número de autorizações."-_
Art. 29 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pUblicação, revogadas as disposições- em contrário.

LEI N• 6.403, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
LEI N• 6.567, DE 24 DE SETEMBRO DE 1978

Modifica dispositivos do Decreto-lei nP 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n' 318, de 14
de março de 1967.

Art.l• 0§ l•doart.8•;oart.ll;oitemidoart.l6;osarts.l8,19,20e
32; o_ item XVI do art. 47; e os arts. 75 e 76 do Decreto-lei n9 227, de 28 de fevereiro de I 967, alterado pelo Decreto-lej n• 31_8, de 14 de março de 1967, passam a vigorar com a seguinte redação, acrescido o seu art. 65 dos§§ 1", 2'1 e 39:
"Art. 8•
§ 1" A habilitação ao aproveitamento de substâncias minerais
pelo regime de licencia_nlento depende da obtenção, pelo interessado, de licença específica, expedida pela autoridade da administração
local no Município de situação da jazida, e da efetivação do respectivo registro no Departamento Nacional da Produção Mineral
(DNPM) mediante requerimento que será instruído e processado na
forma estabelecida em Portaria do DiretOr-GeraLdo _referido Orgão.
Art. 11. Serão respeitados, na aplicaçãõ dos regimes de AutoriZaÇão, Licenciamento e Concessão:
a) o direito de prioridade à obtenção da autorizaÇão de pesquisa ou do registro de licença, atribuído ao interesSado cujo requerimento tenha- por objeto área consfderada livre, para a finalidade
pretendida à data da protocolização do pedido no Departamento
Nacional da Produção Mineral (DNPM), atendidos os demais requisitos cabíveis, estabelecidos neste Código; e
b) o direito à participação noS- rcin.ilfadõS- da lavra, em valor
correspondente ao dízimo do imposto sobre minerais, aplicáVel, exclusivamente, às concessões outorgadas após 14 de março de 1967.
Art. 16
I - prova de nacionalidade brasileira, estad_o civil, profissão e
domicílio do reqUerente, pessoa natural.
Em se tratando de pessoa jurídica, cópia do Alvará de autorização para funcionar como Empresa de Mineração, cóm a prova -do

DispÕf! sobre regimf! especial para exploração e o aprovf!itamf!nto das substâncias minerais que especifica, e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:
Art. I'i' O aproveitamento das substâncias mineraís enquadradas na
Classe II, a que se refere o art~ 59 do Decreto· lei n'i" 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), de argilas empregadas no fabrico de cerâmica
--v-6rnielha e de calcário d6lomítico ernpi'egado como corretivo de solos na
agricultura far-se-á, exclusivamente, por licenciamento, na forma das disposições -desta Lei, ressalvada a hipótese prevista no art. 12:
_Parágrafo únir;o. As substâncias minerais referidas neste artigo, quando ocorrentes em área vinculada a concessão de lavra ou manifesto de mina,
poderão ser ãprOveitadas mediante aditamento aos respectivos títulos, na forma prevista no art. 47, parágrafo único, do Código de Mineração.
Art. 29 O aproveitamento mineral por licenciamento é facultado exclusivamente ao proprietário do solo ou a quem dele tiver expressa autorização,
salvo se a jazida situar-se em imóveis pertencentes à pessoa jurídica de direito
público, bem como na hipótese prevista no§ }9 do art. 10.
Art. 39 O licenciamento depende da obtenção, pelO interessado, de licença específica, expedida pela autoridade administrativa local, no município
de_ situação da-jazida, e da efetivação do competente registro no Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), do Minist(!rio das Minas e Energia, mediante requerhnento cujo processamento será disciplinado em portaria
do Dire_tor-Geral desse órgão, a ser expedida no prazo de 60 (sessenta) dias da
publicaÇão- desta Lei.
Parágrafo único". Tratando~se Qe aproveitamento de jazida situada em
imóvel pertencente a pessoa jurídica de direito público, o licenciamento ficará
sujeito ao prévio assentimento desta e, se for o caso, à audiência da autoridade federa] sOb-CUJa jUrisdição se achar o imóvel, na forma da legislação es-

Jje'diTCã":

·

.f

(Às ComfssõCS de Constituição c Justiça e de Minas e Energia.)

·~·-
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PARECERES

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 64, DE 1982
(N• 2.452/79, na Casa de origem)

PARECERES Nos 444 E 445, DE 1982

Altera o art. 7• da Lei n• 6.649, de 16 de maio de 1979- Lei do
Inquilinato.

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 172, de 1981, que ''dispõe
sobre a não aplicação do requisito de limite de idade para a concessão
de aposentadoria especial às categorias que especifica".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 79 da Lei n9 6.649, de 16 de maio -de 1979, passa á vigorar
com a seguinte redação:
~

"'Art. 79 O contrato de locação ajustado pelo usufrutuário ou
fiduciário termina com a extinção do usUfruto ou fideicomisso, salvo se com ele anuiu, por escrito, o nu-proprietário ou o fideicomissârio, ou se a propriedade se consolidar em mãos do usufrutuário ou
do fiduciário."

PARECER N• 444, DE 1982
Da Comissão de Constituitão e Justita

Relator: Senador Bernardino Viana.
"Com o presente Pr"ojeto, de autoria do nobre Senador Cunha Lima,
pretende-se exatamente o seg~inte:
.. Inaplica-se às categorias de segurados da previdência social

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua pUblicação.
Art. 39 _Revogam-se as disposições em contrârí6.

beneficiadas pela Lei n' 5.527, de 8 de novembro de 1968, a exigência de limite de idade para a obtenção da aposentadoria especial a
que façam jus."

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.649, -

DE 16 DE MAIO DE 1979

Regula a locação predial urbana, e dá outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
CAPITULO I
Disposições Gerais

SEÇÃO I
Da Locação em Geral
Art. 111 A locação do prédio urbano regula-se pelo disposto nesta Lei.
Aplica-se à sublocação o disposto quanto à locação, no que cou-

§ J9
ber.

§ 29 - As locações para fins comerciais ou industriais continuam- regidas
pelo Decreto n' 24.150, de 20 de abril de 1934.
§ 39 Não proposta a ação renovatória do contrato, prevista no Decreto
n9 24. I 50, de 20 de abril de 1934, sujeita-se- a locação ao regime instituído
nesta Lei.

§ 49 A locação dos prédios urbanos. de propriedade da União continua
regida pela legislação que lhe é própria.
§ 59 Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se
que são solidários, se o contrário não se estipUlou.
Art. 29 _O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo; se
por mais de lO (dez) anos, depende de vénia conjugal.
Art. 39 Havendo prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador, antes_ do vencimento, reaver o prédio alugado; nem o locatário poderá devolvê-lo ao locador, senão pagando multa (vetado).
Art. 4.,.. A partir do término do contrato, enquanto o locatário conti~
nuar na posse do prédio alugado, a relação de locação reger-se-á pelas condições do contrato terminado, com as modificações decorrentes do disposto
nesta Lei.

§ 19 Seja qual for o fundamento do término da relação de locação, a
ação do locador para reaver o prédio alugado é a de despejo.
§ 29 O disposto no parágrafo "anterior não- se aplica se a relação de locação termina em decorrência de desapropriação, com imisSáO -do expropriante na posse do prédio alugado.
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O Projeto refere-se àquelas categorias que, anteriormente beneficiadas
com a aposentadoria especial (art. 32 da Lei n9 3.~07 J60), perderam-na e, em
seguida, nelas foram restabelecidas (pela Lei n"' 5.527 /68), mas com restrições
de direitos. Para tais categOriã.s, inoVou-se a exigência do requisito de limite
miníma qe idade, o _qu~ _1;1ão era ressalvado pela legislação anterior.
Tais categOriaS, em conseqüência, foram prejudicadas sensivelmente,
pois se passou a exigir-lhes o que a lei não exige para outras categorias· económicas.
Essa matéria foi amplamente debatida na Comissão de Legislação Social
e na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, quando se aprovou o
Projeto de Lei do Senado n'i' _5j80, que propugnou idêntica medida, e hoj~ se
encontra sob a apreciação da Câmara dos Deputados.
Matéria idêntiCa, pois, foi aprovada recentemente pelo Senado e, em seguida, submetida à outra Casa do Congresso, através do Oficio n9 151, de 8
de -abril do Corrente ano-.
O presente Projeto, em conseqUência, estâ prejudicado, nã6 se justificando que liberássemos uma proposição quando outra, versando o mesmo assunf6, já fOi aprovada· pelo Sena-dO- e, P!esenterrierite, eilCóntra-se sob ã revisão da Câmara.
Isto posto, opino pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado n9
172/81.
Este o meu Parecer.
Sala das Comissões, 24_d~março de 1982.- Lenoir Vargas, Presidente
- Bernardino Viana, Relator - José Lins - Raimundo Parente - Franco
Montoro - Dirceu Cardoso - José Fragel/i - Almir Pinto~
PARECER No 445, DE 1982
Da Comissão de Legislação Social

Relator: Senador Henrique Santillo
Vem ao exame desta Comissão o presente projeto, de autoria do eminente Senador Cunha Lima, que objetiva supriinir da legislação específica a exigência do limite_de idade para a concessão de aposentadoria especial aos seg_ur-ados exçrcentes de atividades insalubres, peTioSis ou perigosas.
Tal exigência, atualmente inexistente na Lei Orgânica da Previdência Social, veio a_ ser mantida par3: algumas categorias de segurados por força das
diSposições da Lei n~' 5.527, _de ]968, embora, pouco antes, no mesmo ano, o
CongreSso Nacional tivesse aprOvado uma Outra lei, a de n"' 5.440-A, que suprimira, de modo irrestrito, o limite de idade para os fins da aposentadoria.
A matéria já foi" objeto de análise pelo Senado Federal quando da tramitação do Projeto nQ 5, de 1980, de autoria do ilustre Senador Nelson Carnei-

Art. 59 O contrato por tempo determinãdo cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso, (vetado).
Parágrafo único. (Vetado), findo o prazo contratual, (vetado)
presumir-se-â prorrogada a locação, nas condições ajtistad3s, mas sem prazo
determinado.
Art. 69 O locatário pode, mediante notificaçãO ou aviso ao locador,
com antecedência mínima de 30 (tri'ntaY dias, dar por fiildo o contrato por

No parecer então aprovado nesta Comissão, par de outras considerações de ordem jurídica, evidenciou-se o carâter iníquo da fei vigorante ao
criar discriminaÇão odiosa para alguns trabalhadores que ficaram excluídos
da norma geral, embora a similitude de suas atividades com outras catego-

tempo indeterminado.

rias, também exercentes de atividades insalubres ou perigosas, não justificasse

ro.

a

semelhante diferenciação.
Alêm disso, em termos práticos, resulta totalmente ineficaz o benefício
da aposentadoria especial quando condicionado ao_ implemento dos 50 ·anos
de idade. Assim, por exemplo, numa ati vida de de_ .. risco máximo", o trabalhador jamais terá a sua aposentadoria após 15 anos de serviço, como lhe fa- -----culta a lei, pois se comeÇar a trabalhar aos 21 anos, terá de aguardar mais 29
(À Comissão de ConstituiçãO e Justiça.)
anos para se aposentar.

Art. 79 O contrato de locação ajustado pelo usufrutuário ou fiduciário
termina com a extinção do usufruto ou fideicomisso, safVo se com ele anuiu,
por escrito, o nu-proprietário oU a· fideicomissário, oU se a propriedade se
consolidar em mãos do usufrutuário.
--
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A douta Comissão de Constituição e Justiça votou pela prejudicialidade
do presente projeto em face de se encontrar em tramitação, na Câmara dos
Deputados, o Projeto -n9 5/80 aC}ui referido. Parece-nos que a prejudicial idade
argüída não encontra amparo regimental para essa hipótese, pois os projetas
se encontram em andamento em casas distintas. No caso, caberá a Câmara
dos Deputados tomar essa iniçiativa se este projeto lã chegar antes que o outro seja votado.
Ante ao exposto e corroborando o parecer anterior desta Comissão
sobre a matéria, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1982.-:-- Raiinundo Parente, Presidente -Henrique Santi/lo, Relator ----Almir Pinto- Eunice Michiles - Aloysio
Chaves.

Junho de L982

(o da assistência médica), desnecessário se tor_na indicar fonte de custeio, devendo ser lembrado, por outro lado, que a assistência médica do PRO RURAL obedece às limitações permitidas pelo orçamento do FUNRURAL.
Sala das Sessões, 1~> de junho de 1982.- Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N• !I, DE 25 DE MAIO DE 1971
• ••••

~

•• *

~
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Art. 12. Os serviços de saúde serão prestados aos beneficiários, na escala 9ue permitirem os recursos orçamentários do FUNRURAL, em regime de
gratuidade total ou parcial, segundo a renda familiar do trabalhador ou dependente.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publicação.

(Às Comissões de -Constituição e Justiça, de Saúde e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência comunica que,
nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do
Projeto de Lei da Câmara n•40, de 1982 (n• 581/79, na Casa de origem), que
cria o Dfa do Empresário Brasileiro e dá outras provfd-ências, por ter recebido
parecer contrário, quanto ao méi'ito, da ComissãO a qüe foi distribuído.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto lido serâ publicado e
remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicaçõe~ que vã9 ser lidas pelo Sr. 19-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, projeto de lei que
vai ser lido pelo Sr. I .,-Secretário.

E ltdo o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N•102, DE 1982- COMPLEMENTAR
Introduz alterações na Lei Complementar ü\1
1971, que instituiu o PRORURAL.
O Congresso NacionaL dec;.r~ta:
Arl. I• O art. 12 da Lei Complementar
passa a vigorar com a seguinte redação:

ll~

de 25 de maio de

_

n' ll, de 25 de maio de 1971,

·~ArL 12, Os serviços de saúde serão presta~9s aos beneficiários, na escala permitida pelos recursos orçamentários do FUNRURAL, em regime de gratuidade total.
Parágrafo úníco. A remuneração de médicos e hospitais será
feita em conformidade com os_ serviços efetivamente prestados."

São lidas as seguintes
Ofício n' 173/82
Brasília, l' de junho de 1982
Senhor Presidente,
_
Nos termos do§ 1~" do art. 10 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 Ruy Bacelar, pelo do Senhor Deputado
Nilson Gibson, na Comissão Mista iücumbida do estudo e parecer sobre a
Mensagem n<? 5lj82 1 qu~ submete à deliberação do Congresso Nacional o
texto do Decreto-Lei n9 1.920/82, que "reajusta os vencimentos, salários e
proventos rlosservidores das Secretarias do Tribunal de Recursos e do Con-Selho da JuStiça Federal, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os meus protestos de
alta estima e díst_írita cOnsider?:ção.:......:.. pepurãdo Cantídio Sampato, Líder do
PDS.

Ofício n' 174/82
Brasília, I• dejunho de 1982
Senhor Presiderite,
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 substiArt. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
tuir o oorne do Senhor Deputado Jairo Magalhães, pelo do Senhor Deputado
Art. 39 Revogam-se as disposições em cõnttário.
Nilson Gibson, na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a
-Mensagem n., 52/82-CN, que submete à deliberação do Congresso Nacional
JUSTIFICAÇÃO
o texto do Decreto-Lei n9 1.921/82, que urec~.justa os vencimentos e proventos
Os trabalhadores rurais de todo_ o País, reunid~s _no seu "3~> Congresso
Nacional, discutindo acerca dos problemas relacionados com-a iÕsatisf~tória --=-dos funcionários do Quadro das Secretarias da Justiça Federal de PrimeiraInstância, e dá outras providências".
prestação de s_erviços previdenciãriOs de sãúde no _rrieiõ- rural, acabaram por
Aproveito a· oportunidade para renovar a V. Ex• os meus protestos de
fazer duas ponderações da maior importância.
alta estima e distinta Consideração. -Deputado Cantídio Sampaio, Líder_ do
A primeira diz respeito à ili.adequacão do dispositivo legal que permite o paPDS.
gamento de serviços de assistên-d~ médica, pelo próprio trabalhador, atendiOfício n' 175/82
do o critério de renda familiar. Ora, se esse critério fôsse realmente levado em
Brasília, !•de junho de 1982__
consideração, o trabalhador rural jamais poderia ser encargado com qualSenhor Presidente,
quer tipo de pagamento de assistência médica, eis qu'e todos sabemos das difiNos termos do§ }9 do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de
culdades porque passam os rurícolas e suas famílias quanto a esta questão de
comunic:"ar a V. _l;x•, para os devidos fins, que ~sta Liderança deliberou substiremuneração, sempre aquêm das necessidades primárias. Por isto que, a nOstUir o norile do Senhor Deputado Wilson Falcão, pelo do Senhor Deputado
so ver, os trabalhadores rurais, incluindo, pois, os pequenos produtores, não
Nilson Gibson, na Comissão Mi$ta incumbida d_o_e~tudo e parecer sobre a
devem pagar nada a título de assistência mêdü:a ·e- hospitalar.
Mensagem n9 53/82-CN, que submete à deliberação do Congresso Nacional e
Por outro lado, a assistência mêdica e hospltalar prestada aos trabalhatexto do Decreto-lei nv 1.9_22/82, que ..reajusta os vencímentos, salários e- -dores ruraís não é boa. O trabalhador, _via de regra, não é atendido de acordo
proventos dos servidores do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da
com as suas necessidades, havendo casos em que o recebem e o tratam como a
Justiça Militar, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os meus protestos de
um indigente, como a um desvalido.
alta estima e distinta çonsidC:raÇãõ. ~Deputado Cantídio Sampaio, Líder do
Os hospitais recebem uma certa importância, em dinheiro, para dar assistência. Tal importância é marcada e ê paga por mês. Esse jeito-de pagar faz
PDS.
com que muitos hospitais não se interess-em em dar ate:ndimento eficaz ao traBrasília, 19 de junho de 1982
Ofício n• 176/82
balhador rural. Tendo a importância garantida, por mês, quanto menor número de pessoas atender, melhor será para o hospital. Por isso, põem os hosSenhor Presidente,
pitais todas as dificuldades para receber e tratar o trabalhador rural.
Nos termos do§ {9 do art. lO do Regimento Comum, tenho a honra de
Já a maneira de pagar a assistertcia médica para os trabalhadores da cicomunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou substidide- -6 núlfs jUStã -e- ôúiiS dicrerlie.-Para os- trabaihãd_ores -da: -e~da:âe- essa -ã-ssis:
fúir os· n-(Yrries-âoS Senhores -o-eputaàos Victõ Fãecioni, Osvaldo Melo e Túlio
tência é pagã de acordo com a quantidade de pessoaS atendidas e de acordo
Barcelos, pelos dos Senhores De_put3dos Nilson GibSon, Albérico Cordeiro e
com o serviço efetivamente prestado.
Djalma Bessa, respectivamente, na Comissão Mista incumbida do estudo e
Tais são, por conseguinte, as modificações q-ue -quereiriõs Obter com o
parecer sobre o Projeto de Lei n9 i 1/82-CN, que "instítui Programa de Previprojeto de lei ora oferecido à consideração da Casa, eq1 atenção a pedido do
dência Social _dos Estudantes, nas condições que estabelece".
Sr. Helio Souza Oliveira, do Sindicato dos Trabalha.dores Rurais de Estância.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os meus protestos de
Como não se trata de criação, majoração ou ampliação de benefícios
al_ta estima~ elevada consideração.- Deputado Cantídio Sampaio, Líder do
previdenciãrios, senão que de novo disciplinamento de um serviço jâ existent_e
PDS.

•

Junho de 1982

••

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão H)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Serão feitas as siibstittlíÇões solicitadas.
Há oradores inscritos.-

•

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
As pressões e os desejos de muitos não consegUiram levar o Presidente
Figueiredo a desistir de sua viagem a Washington que, afinal, transcorreu de
maneirà maiS poSitiva do que se poderia esperar, dado o momento crítico em
que se realizava.
-Ambicionando levar a Reagan a proposta diplomática brasileira -capaz
de reconstituir laços de confiança -entre os países do Continente Ou, pura e
simplesmente, tentando separar, com dignidade, complexas questões pOlíticas
de uma pauta de problemas bilaterais de ordem econômica, a verdade é que o
discurso do Chefe_ da Nação Brasileira nos jardins da Casa Branca foi não
apenas objetivo, mas também polêmico.
A opiriião póblica acolheu-o com aplausos pelo seu tom forte e independente, mas uns poucos segmentos não deixaram de apontar o que julgaram
ser incoerência de algumas de suas passagens.
Duas proposições bãsicas do referido discurso resumem a essência do
posicionamento presidencial:
I - O Brasil é um país do Ocidente e do Terceiro Mundo, um país
latino-american-o marcado pela herança africana que-reCebeu, entre outras;
I I - A política exterior brasileira quer traduzir, no plano internacional,
essa inestimável riqueza de nossa experiência- histórica.
Embora a segunda proposição tenha sido pronunciada, como decorrência da primeira, teve sucesso ináior peiante a opinião pública.
Eis porque desejamos, desta tribuna, tecer algumas considerações sobre
o problema.
E invertendo a ordem dos enunciados, tratemos em primeiro lugar da segunda e ma i~ _pacífic~ pr9posição: .. A polít_ica exterior brasileira quer traduzir, no plan~o internaciori"al, a inestimável riqueza de nossa experiência histórica".
Na verdade, uma posição de ecumenismo pragmático teni sido a meta da
política externa do Brasil que, avesso à idéia de alinhamentos, alianças e formação de blocos tem sabido dialogar com a África e a Américã- Latina, em
geral, numa perspectiva SuljSul, sem detrimento de um intercâmbio permanente e duradouro com os países europeus, aos quais também se filia a nossa
tradição cultural.
Nosso Ministro das Relações Exteriores, o Embaixador Saraiva Guerreiro, demonstrou recentemente em conferência na Escola Superior de Guerra
quais são as afinidades e as prioridades do nosso país em matéria de parceria
comercial e cultural.
E evidenciou o sucesso de nossa atual política latino-americana qtie tem
sabido manter sólida amizade com os povos irmãos do Continente, desenvolvendo com elas relações equilibradas de cooperação comercial, econômica,
técnica, cultural e política.
O Presidente Figueiredo tem sabido manter-se à frente desta nova diplomacia visitando com freqüência os países vizinhos da América do Sul e acelerando o ritmo de nossas trocas e contatos.
O Sr. Itamar Franco ·_ Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com prazer, nobre Senador.
O Sr. Itamar Franco- No momento em que V. Ex' aborda a política ex-

terna e fala das viagens de Sua Excelência o Senhor Presidente da Repiíblica,
ocorre-me Senador Jutahy Magalhães, a lembrança de um projeto que tenho
tramitando no Senado Federal, exiglhâo que o Con.gressOlorrie Coribeciiiiento, oficlamente, e i1ão através da imprensa, da politiCá brasileira no exterior.
V. Ex• acaba de citar a visita do Presidente da RepÚbliCâ. nos Estados Únido~,
particularmente em Washington. Qual o relatório· que o CongressO NaCional
recebeu desta viagem? S. Ex• foi ao_s Estados Unidos, c_om a autorizaÇão da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. S_ Ex• já regressou dos Estados
Unidos. Oficialmente, o que o Congresso Nacional conhece dos entendimentos mantidos pelo Senhor Presidente_da República? Em alguns casos, os acordos nem são enviados ao Congress~:rNacional. Eu não me canso de citar aqui
O-exemplo da viagem do Senhor Presidente da Repóblica à Argentina, quando foram assinados acordos, inclusive no campo nuclear, desconhecidos_ do
Cpngresso Nacional. É- salutar ver V. Ex• falar da política externa e particularmente desse intercâmbio que se estabelece através de visitas presidenciais.
Nós não somos contra, mas _somos favoráveis a qüe o Congresso NaCion-al tenha efetivamente um relatório do que se passou no campo da políticã externa.
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a interferência de V. Ex•
no pronunciamento que faço nest~ ~:nsiante.-v. Ex• tem toda a razão. Apenas
acharia que rlão deveria ser neceS-sário nós ãquí vOtarmos um projeto exigindo a remessa de relatórios. Isso deveria ser feito espontaneamente por parte
do Executivo. Mas, levando em consideração o fato disso não ocorrer, V. Ex•
apresenta um projeto, que deve ser examinado e, se possível, aprovado. Então, veja V. E_)';:-, que concordo plenamente, porque acho que mais do que exigido deveria ser espontâneo. O Senado Federal deveria ter uma maior participação na política externa brasileira. Deveria ser também do interesse dos Srs.
Senador~ debater ma_is esse problema da política externa; como deveria ser
um compromisso do Executivo para com o Legislativo, de remeter bs fatos
para análise do Senado Federal, que é o fórum próprio para a discussão da
política externa brasileira. Nisso eu concord() plenamente com V. Ex• quando
procura meios para fazer com que isso não ocorra, e o meio que V. EX• encontrou foi o da apresentaç~o do Projeto, exigindo a remessa do relatório.

o

s/ Itamar-Franco.:.._ EX.atamente, Senador Jutahy Magalhães. E meus
parabéns a V. Ex• Mas se não for atravês de um projeto, nós esperarmos ager:_açãQ espontânea do Governo serã muito difícil.
·- -O SR. JUTAHY MAGALHÃES.- V. Ex• pode não acreditar que isto
ocorra, mas nós temos que tenta_r e fazer com que o Legislativo seja In3is
atendido nas suas pretensões, e no seu poder também deve ser atendido pelos
próprios Srs. SenadoreS, que devem tratar mais de problemas como este que
nós estamos tratando no momento.

O Sr. Bernai'dino -Viana- :Permit~-V. Ex• um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com muito prazer.
O Sr. Bernardino Viana- Queria apenas dar 3 minha opinião a respeito
das atividades desenvolvidas numa viagem dessas, pelo Senhor Presidente da
República. Quero referir que o Seill\dO Federal autorizou, a pedido de Sua
Excelência, a ida de um observador parlaiiú::ntar para acompanhá-lo aos Estados Unidos, o nobre Senador José Sarney, e creio também que foi um da
Câmara. Na CO!J-dição de observador~ o nobre Senador José Sarney deverá
apresentar relatório sobre as -atividades desenvolvidas inclusive pelo Poder
Executivo no exterior; e também quero esclarecer que não há um acordo que
o- GoVerno brasileiro faça, no exterior, que possa ter validade ou execução
sem aprovação da Comissão de Relações Exteriores do Sen3.do Federal. E
nós aprovamos, todas as semanas, às quintas-feiras, dois ou três acordos.
Agora mesmo, nesta última, foi relator de dois o nobre Senador Mauro Berrevides, e de outro o Senador Tancredo Neves. Eram os esclarecimentos que eu
queria prestar a V. Ex•
O ~SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a V. Exi, Senador Bernardino Via na . ..
·
OS r. Itamar Franco- V. Ex• me permite, nobre Senador Jutahy Magalhães?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Nobre Senad~or Itamar Franco,
permita-me apenas manifestar uma opinião a respeito do aparte do Senador
Bernardino Viana. S. Ex• lembra bem que nós tivemos uril representante do
Senado na comitiva do Senhor PreSidente da República, na viagem aos Estados Unidos. Eu lembraria que, no passado, eu tenho o exemplo, quando o
General Juracy Magalhães era Ministro das RelaçÕI?S Exteriores e houve a
C~nferência da Foz do l~uaçu, na qua)_ surgiu a fa?losa Ata. da~ _Cataratas; e
nesta viage~ ? MinistériC? das ~elações Exteriores, o !\11inístro, _portanto,
fazia-se aCOmpanhar de rep~esentantes do Senado. e d~ Câmara; não acompanharam apena~ na comitiva. Os .represehta~t~ do Congr~so Brasileiro_ participa~arn de~re~~iõ_es,_p~:~i~payá!n_cfe cón-versas com OSr. Min.istro. Quando
t.erminavaill as retiniôes de trabalho, eles part.icipavam para também dar opiniôêis ê ·arscutir" Os problerilas que tinliam sido abô.(dados naquelas reuniões
de trab~lho e~tre os dois.- Ministros_do Brasil~ do Paraguai. Então, e~sas via~
~elta:S-àiíté!iormente, no pe!·íodo do -~resi(fe-ni~-Casiello Br~nco e de outtõ.S_PresidCntes,,__ ~everiam vçltar_a ser u~a norma em que o Presidente da
Rei:niblica quando viajasse se fizesse-aCompanhar de reprC:SeTiúmtes do cO~
gres~o Nacional, não apenas como merribrOs da comitiva, mas também como
aqu-eles que vã<:r trabalhar e examinar os pr6~Ienl~s _que serão _discutido~ em
_ , _____ , ___ ~-- ,-_, ~-.--. -_-. =·- _- ·
suas viagens aQ_ e~t~rior.
· ·_ ~-~~.· ~r·=-~~-n~~or -~ern~r~iílO._viãiiâ, ~ ~--rrii_ri_ha.Op·i:nião, a 9Piriião de
quem quer ver este CongressO :NaclOiúifCàdâ và -ffiais fortalecido.
~:_·~-}~,~_ótél; __r~r~i, ~ .P~~~~~_ae _'?~yi_r ':'-· ~~!,!-.e~iri~n~~.~~!l~d~.r. Itamar:Franco.
___ _9 Sr. !tamar Frªf!CO_ ~ Y. Ex' jâ__resporideii, -em parte, ao Senador-Bernardino Viana. E veja V. Exf a diferença quC se coloca aqui. Primeiro, que o

gens:
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Senador José Samey, ilustre companheiro nosso, com todas a_s qualificações e
honrarias que merece da Casa,- ele apenas solicitou licença à Casa porque foi
convidado pelo Chefe do Poder Executivo. Quando se fal~ em relatório, falase em relatório de um poder para outro. E o Senador Bernardino Viana diz
que os acordos são sempre trazidos ao conhecimento do Congresso Nacional.
Eu vou mais além, dizendo que hâ acordos que nem foram traduzidos para a
nossa língua e jâ estão em vigor, Senador Jutahy Magalhães, e basta o Senador Bernardino Viana compulsar os anais da Comissão de Relações _Exteriores que ele vai encontrar requerimentos nossos de informações nesse sentido.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Os acordos devem ser aprovados
pelo Congresso Nacional. Alg~ns entram em execução antes da aprovação ad
reje;endum do Cóng-resso Nacional. Isto ocorre, realmente, ~as todos têm de
vir ao Congresso Nacional para exame desta Casa.
ContiilUando, Si. Presidente:
O Coritinenfe africano tambêm tem sido objeto de uma maior aproximação com o Brasil.
E nossas relações mais recentes com estes povos, que influenciaram a
nossa cultura, têm-se mostrado plenas de dinamismo e objetividade e estão
longe de exaurir todo o seu potencial.
O únfto bbstáculo a um intercâmbio maior pàrece ser, segundo a própria
diplomacia brasileira, a escassez de recursos à disposição do nosso Governo
para os empreendimentos conjuntos de maior porte.
Mas, nem por isso, congelamos o ritmo de nossas negociações com os
países europeus. As relações do Brasil com os países industrializados representam, segundo afirmação de nosso Chanceler, um capítulo de importância
fundamental no conjunto de nossa atividade externa e, sendo assim, nossas
relações bilaterais com eles expandem~se em vínculos de cooperação mutuamente vantajosa.
Eis por que foi louvado o Presidente Figueiredo por ter podido mostrar
ao Presidente americano o caminho universalis~a de nossa política externa,
que tem diversifiCado as nossas áreas de interesse.
O que a alguns não agradou, repetimos, foi o fato de afirmar o Chefe de
Estado Brasileiro que q uBrasil é um país do Ocidente e do Terceiro Mundo,
um país latino-americano marcado pela herança africana que recebeu, entre
outras".
Se é insófismãvel a nossa identificação como pais latino-americano, her~
deiro de tradições _africanas, a muitos pareceu chocante a nossa caracterização anfíbia de país, ao mesmo tempo, do Ocidente e do Terceiro Mundo.
Muitos jornais repeliram a conjunção dos dois vocábulos e viram incoeR
rência, senão humilhação, na frase do Pre_sidente.
Relembremos, neste particular, algumas passagens de um editorial do
Jornal do Brasil, de 17 de maio último, critican-do o chamado "conceito vazio" de Terceiro Mundo, nestes termos:
.. Sabe-se o que significa Ocidente, na dimensão política, cultural e histórica, que enriqueceu o concei:to geog~áfico da palavra: o
Brasil tem uma identidade liberal e governo representativo como
credenciais para fazer parte do conj1,mto de u.a-ções que elegeram as
liberdades políticas e as garantiàs individuais como patrimônio dã
civilização."
E o artigo Continua mostrando que, ao lado do mundo ocidental e do
mundo socialista ou marxista, surgÍl.l 40a Canhestra tentativa de criação de um
terceiro, integrado pelas nações que não foram capazes de se desenvolver econômica, social e politicamente pelos padrões vigentes nas sociedades liberais
ou nos regimes sob controle do Estado".
Afirmando que não hâ critério, nem teórico,_nem prâtícO para definir
este conceito, conclui o artigo que traço mais atuãnte dos países que se dispensam o tratamento fraterno de membros de um Terceiro Mundo é o ressentimentO eCoitômico.
Diante disso, ..os conceitos de nação ocidental e membro do Terceiro
Mundo são incompatíveis no mesmo discurso", ao mesmo tempo em que o
nebuloso, ambíguo e impreciso conceito usempre se apresenta ao arrepio da
melhor tradição diplomática nacional''.
E esta última observação do editorialista mostra o quanto ele se distancia da nova retórica diplomática.
Há muito tempo a diplomacia brasileira deixou de ver na caracterização
do Brasil como país do Terceiro Mundo um conteúdo pejorativo e humilhan~
te e resolveu~ até mesmo, tirar partido desta situação de inferi"oridade frente
ao mundo desenvolvido para manter~se no gozo de algumas vantagens ou garantias, que a ordem econômica internacional concede a seus membros mais
pobres.
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T6dos nós sabemos que um dos assuntos que o Presidente Figueiredo foi
discutir com o Presidente Reagan foi" exatamente a tese da graduação, que os
Estados Unidos vêm utilizando no Banco Mundial para negar certas vantagens aos países mais evoluídos, -que compõem o mundo subdesenvolvido.
É sabido que o nosso Chanceler tem repudiado com yçemê_ncia a ~e da
graduação afirmando que o Brasil "envaidecido não se deixarã engana~ pelos
rótulos de pais recentemente industrializado o_u de país em desenvolvimento
avançado, cujo objetivo é simplesmente o de nos separar dos demais países do
Sul e ~ssim, com aparente legitimidade. nos itegar os benefícios da cooperação internacional".
A propósitO,- convém salientar que em sUa saudação ao nosso-Chefe de
Estado disse o Presidente Reagan que o Brasil não é mais o país do futuro,
-não podendo, portanto, continuar a ser visto pelas suas potencialidades e sim
pela sua capacidade e por aquilo que está realizando em progressos de ordem
pOlítica, económica e socfal.
E diante desta rotulação nova prefere o nosso país não Se considerar em
desenvolvimento relativo, dizendo-se ocidental e do Terceiro Mundo.
Quase todos os pronunciamentos recentes do Ministro Saraiva Guerreiro dão-nos conta desta opção deliberada.
Vejamos alguns deles:
Em 30 de novembro último falando na Chatham H ouse, o Real Instituto
de Relações I ntemacionais de Londres afirmou:
..Por ser o Brasil, ao mesmo tempo um país ocidental e do TerM
ceiro Mundo, ouso acreditar que tenhamos uma sensibilidade especialmente aguçada ... "
''Não tenho dúvida de que a generalidade dos países do Tercei~
ro Mundo prefere que vençam as práticas de tolerância e os modos
de convivência democtática na Sociedade dos Estados. Temos talvez pouco poder para 'influenciar os resultados deste processo, mas
sabemos que não devemos nos omitrr:~
"Os ~epetidos obstáculos,à criação de condições propícias ao
desenvolvimento equilibrado do comércio internacional exprimem,
no fundo, a dificuldade ocidental de absorver, como parceiros igwils,
no plano econômico, assim como no político, os países do Terceiro
Mundo. espec_ial~ente os_ que ainda vivem a tradição limitativa da
monocultura:"
.
"De qualquer modo, a proposta brasileira que se coaduna com
a dos países do Terceiro Mundo, é a de que é fundamental incorporar o elemento ..transformação" para que efetivamente se possa organizar uma sociedade internacional mais confiante e menos propensa a tensões.'~

:t:, pois, evidente que a posição inferior de país do Terceiro Mundo favorece "i'nais ao-Bi-asil,já Que-lhe-dá acesso fácil aos outros países em situação semelhante, que poderão reivindicar conosco e, com mais peso, uma ordem
ecOnômica fntei'nacional mais justa, conseguindo, talvez, levar ~o sucesso
prático a acariCiada tese das negociações globais, no Sentido de discutir, em
bases coordenadas e em termos integrados, cada uma das grandes ãreas em
que se desdobra o problema Norte-Sul.
O Sr. Bernardino Viana -

PermiteRme V. Ex• um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com muito prazer, nob~e Senador
Bernardino Viana.
O Sr.- Bernardino Viana - Enquanto o Presidente Ronald Reagan faz
este conceitÇ) do Brasi11 e quer inclusive eliminar a gradação que nos favorece
na obtenção dos financiamentos do Banco Mundial, o Ministro da Arábia
Saudita, que nos viSitou, estabeleceu um paralelo entre o Brasil, Bangladesh,
Polôni~ e Roménia: Muito obrigado.
_

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Senador Bernardin~o Viana, V. Ex•
enriquece este meu pronunciamento com este depoimento, mostrando que
nós devemos manter essa tônlca de que somos participantes também do Terceiro Mundo.
Em outra célebre conferência pronunciada na Escola Superior de Guerra, em 4 de setembro último, o Ministro Saraiva Guerreiro contestou aqueles
que chegam a afirmar que o "Sul" não existe como entidade, nem como realidade político-econômica porque os países que o comporiam são diversificados étníca, cultural e geograficamente~ assim como separados por considerá~
veis distâncias, mesmO -no plano ecOnômico.
E afirmou que "é impossível negar a existência e o carãter universal dos
desequilíbrios to, bem como ..o fenômeno global do subdesenvolvimento".

..

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sedo II)

Junho de 1982

Quarta-feira

:z

1955

·

Eis por que-afirma que "os pa(ses desenVolvidos do o-ciderite deViriain,
portanto, ter uma percepção mais nítida da dimensão essencialmente ociden~
tal do relacionamento Norte/Sul, pois as economias industrializadas e em desenvolvimento compõem um sistema, uma totalidade".
E, melhor que em qualquer outro texto, relembra o nosso Ministro de
Relações Exteriores a posição dúplice do Brasil:
"Somos um país em desenvolvimento que necessita superar os
obstáculos à afirmação nacional e ao desenvolvimento. A manutenção das atuais condições internacionais nos é nociva."

•

E situa nesse desejo de transformação da ordem económica internacional
a nossa identificã.ção como país em desenvolvimento. Nisso está a coincidên~
cia maior entre nossO ínteresse cOmo Nação individual e como parte do Ter~
ceiro Mundo, pois são os países em desenvolvimento os principais promotores
de uma nova ordem econômica internacional.
E mais adiante, declara Saraiv.:t Guerreiro:
~"As opções do Brasil 'ião também ocidentais, coerentes que so~
mos com certas concepções de vida e ideais que são nossos. Perten~
cernas ao Ocidente, e temos tanto direito quanto quem mais de
interpretá-lo. Ocidente que tem como característica essencial o respeito aos valores de liberdade, igualdade, pluralismo ... Por isso mesmo, negamos como espúrias certas aberrações de valores ocidentais,
como as formas coloniais, as hegemonias, etc.
Os ideais democrãticos de igualdade, independência e respeito
à diversidade nas relações entre as nações, que constituem o patrimônio da cultura ocidental, são plenamente compartilhados pelos
países em desenvolvimento e, até, por eles, às vezes, mais firmemente praticados."

E, nesta brilhante conferência, dâ o nosso _Chanceler uma resposta antecipada àqueles que viram incoerência nas classificações do Presidente Figueiredo, tendo em vista que declarou~
.. Os anseios de progresso, justiça e participação que caracteri:
zam o Terceiro Mundo são inteiramente comjJatívi!ís Com as regras e
expectativas de comportamento das nações do Ocidente.
Defender uma nova ordem económica interriacion3l baseada
na igualdade, na representatividade, no respeito mútuo e na cooperação é coerenic não sô com os p(incfpfos;-m.áS também cOin os interesses mais profundos e permanentes do Ocidente."
--Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml Palmas/)

•

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a p~lavra ao nobre Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Volto hoje a falar do projeto Carajãs, com âa_dos atual~zados sobre o es~
quema que foi montado para execução dos projetos específicos e da infraestrutura que ampara o empreendimento.
Os projetas específicos são: o ferro Carajâs, a cãrgo da Cia. Vale do Rio
Doce; e o minero~ metalúrgico para produção-de alumina e alumínio, a partir
da bauxita, a cargo da ALBRÃS, ALUNO RTE e ALUMAR.
O investimento do projeto do ferro eleva-se a 4.651,4 milhões de dólares,
incluindo juros, despesas prê-operacionais, capitaf di giro, imobilizado, etc.
A infra-estrutura de apoio a esse prOjeto; qUe· éõmpree"nde a Ferrovia
São LuísjCai"ajás, nuina extensão de 890 km, e o Porto da.Madeira, em São
Luís do Maranhão, com capacidade de acostamento de navios de até 270 tdw,
estã orçada em 2.192,4 milhões de dólares, sendo 1.843,6 milhões para a estrada de ferro e 248,8 milhões para o porto.
o projeto descrito prevê exportação de bilhões de dólares atê o ano
2000, COm repercUSsõeS rio setof JOgo a partir de -1985, e readVação da irid-õstria nacional de bens de capital.
No que tange às exportações, estimam.:.se em 15 milhõeS -ae-tõneladas em
1985; 25 milhões, em 1986; e 35 milhões, a partir de 1987, com geração de divisas de 651,7 milhões de dólares. A propósito, já foram firmados, em 1981,
os seguintes cOnti3toS: Japão,
inilhões de tonei:idã:S/iúlO- d"e minério de fbrro; Alemanha Ocidental, 6 milhões; França,_3,2 milhões; Itãlia, 2,5 milhões;
Bélgica, 2 milhões; Coréia do Sul, I mflfiâo. ---Até outubro de 1981, já haviam sido investidos 520 milhões de dólares,
dos quais-252 milhões só no exercício, ·e gerados 23.000 empfegOs- na itnPlaiitação do complexo mina-fàro-viã::.porto.

ss·
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OS trabalhos de lavra e beneficiam-ento tiVeram início no trimestre passado, com o decapeamento da ãrea de lavra, a extração do minério de ferro
para alimentar a usina piloto, que tem capacidade de operar 400 tjhora, para
caracterização e testes de minério e-dos equipamentos de beneficiamento, preparação de amostras em escala semi-inâusfrial e treinamento de pessoal.
Cuidou-se, ainda, da terraplenagem das áreas de instalações industriais e de
beneficiamento e do pátio de estocagem de minério. Em setembro, foram
contratadas as obras das instalações de beneficiamento, iniciando-se com a
concretagem da britagem primária. Já estão conclufdos os trabalhos de terraplenagem, pontes e viadutos nos primeiros 82 km de ferrovia, a partir de São
Luís. Estão em andamento as fundações da ponte sobre o rio Tocantins, que
mede 2.330 m, e assinado o contrato para o projeto, transporte e montagem
da superestrutura metãlica. No porto de Ponte da Madeira, estão em construção os molhes norte-sul, a terraplenagem do pátio de estocagem do mi_nério e foi assinado o contrato para as obras civis do píer do terminal marítimo. Ao mesmo tempo, prosseguem as obras de construção do Núcleo Habi~
tacional de Marabá e do Núcleo urbano de Carajâs.
O cOmplexo bauxita, aluritiria e alumínio serâ integrado pelos projetas
da ALBRÃS, ALUNORfE e ALUMAR.
Da ALBRÃS participam o VALENORTE Alumínio Ltda., com 51 por
cento do capital social e a Nippon Amazon Aluminium COnipany (NALCO).
com 49 por cento. Participam da ALUNORTE a VALENORTE Alumínio
Ltda. com 60,8% e a NALCO, com 39,2%. A ALUMAR é constituída com a
participação de 60% da ALCOA Alumínio S.A. e 40% da Billiton Metais
S.A., sibsidiãria da Shell.
Essas empresas produzirão alumina e alumínio, a partir da bauxita, proveniente da região de Trombetas, explorada pela Mineração Rio Norte S.A.
Os recursos financeiros destinados à implantação atingem 3.335,2 milhões de dólares, sendo 1.860,2 milhões para os projetes ALBRÃS - ALUNORTE, e 1.475,0 para a ALUMAR, em São Luís.
Estimam-se em 1.900,0 rriilhões de dólares as encomendas que essas empresas farão às indústrias nacionais de bens_ d~ capitaL
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?_

O SR. BERNARDINO VIANA -Com muito prazer, nobre Senador
Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Bernardino Viana, V. Ex• faz
muito bem em trazer ao Plenário desta Casa o que vem sendo realizado em
Carajâs, o trabalho grandioso que vem sendo feito naquela região. Cãfijâs-é
uma demonstração do que pode realizar o Norte do Brasil, tantas vezes es~
quecido, como o Nordeste sempre o foi. Norte e Nordeste são duas Regiões
que trarão grande desenvolvimento para o nosso País, se bem exploradas as
riquezas do seu subsolo. Tanto o Nordeste já deu essa demonstração como o
Norte agora o faz com Carajâs. Demonstrando no Senado o trabalho que
ye~_sendo feitO, ainda que tenhamos dificuldades de recursos, assim mesmo
os cronogramas estão sendo atendidos, conforme suas previsões, vê V. Ex•
que o Brasil está trabalhando pensando no futuro.
O SR. BERNARDINO VIANA- Muito obrigado, nobre Senador Jutahy Magalhães. Por isso registro nos Anais do Senado Federal o que se vem
fazendo em torno da exploração do Projeto Carajás, para que, no futuro, se
confiram esses dados. Fico muito agradecido a V. Ex• pelo aparte.
A fi:LBRÃs- deverá iniciar a produção de alumínio em 1984, atingindo
sua capacidade mãxima em 1990, cerca de 325 mil tjano. Espera-se exportar
toda a produção, que represe~tarã_. a pr~ços_ de dezembro de 1_979, cerca de
458 milhões de dólares/ano.
A cargo da ALUNOR TE estã a produção de alumin.-, que será vendida,
segundo se planeja, à ALBRÁS e a outras unidades industriais de que participe a Vale do Rio Doce. Como a ALBRÃS só atingirã sua plena capacidade
de produção em 1989, prev~-S:e a exportação de 600t de alumina entre 1985 e
1987, com uma receita de 144,3 milhões de dólares.
A ALUMAR inicia operações em 1983 e a ALUNO RTE em 1984, atin·
gindo a plena capacidade em 1984 e 1986, respectivamente, quando a produção to1ãi_d_e alumínio_- serã_-de 1 milhão e 300 mil tjano.
Estã prevista a -exportação de 25,8% da alumina pro_duzida pela ALUMAR (129 tfano), atingindo receita anual de 31,3 milhões de dólares, a partir
de 1985, ao preço de 242,6 dólares por tonelada.
A infra-estrutura que cobre os projetas de alumínio - alumina são a
Usin2. Hidrelétrica de Tucurui, as linhas de transmissão e o porto de Vila do
Conde.
Ao lado dessa infra-eStrutura, hã os chamados prOjetas de desenvolvimento da Região, cofno as esclusas de Tucuruí e de Santa Isabel e as obras de
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derrocagem e sinalização, que PropicfarãO a navegabilidade dos rios Tocantins e Araguaia, numa extensão de 2.000 km.
A Hidrelétrica de Tucutuí deverâ atingir, numR~~rlmeira fase, a caPacidade instalada de4.000 MW, com início de operação previsto para 1984, atingindo a capacidade total em 1988. Numa segunda etapa, serão instalados outros 4.000 MW, totalizando uma potência de 8.000 MW.
Em 1981, as obras absorveram cerca de 20 mil trabalhadores.
Mas ê bom que se medite sobre as mais variadas repercussões econômicas que toda essa infra-estrutura ~a energia ·elétrica, ·os -portos, ·a estrada de
ferro, a navegabilidade dos rios Tocantins e Araguaia- vai propiciar. Seja
no campo da agricultura, da pecuária, da silvicultura, da pesca, na extração
de essências vegetais de árvores nativas, de amêndoa_s oleaginosas, da garimpagenre tantas outras atividades que irão despontar ao cantata dos novos
bandeirantes com a Região.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Ao fazer eSte registro, é minha intenção estabelecer um marco do andamento dos serviços para que,- no fUturo, se confiram os prazos estipulados
para sua execução e se acompanhem, por outro lado, os diversos trabalhos
programados.
Não poderia concluir, sem ressaltar a confiançã que inspira à Nação o
substituto do notável homerp público, Dr. Oziel Carneiro, que tão bem se desincumbiu de sua tarefa à frente da _Secretaria-Executiva do Grande Projeto
CarajáS. Refiro-me· ao' Dr. Nestor Jost, administrador dos mais con1petentes
e experimentados, sendo oportuno lembrar sua brilhante atuação como Presidente do maior estabelecimento de crédito do País, o Banco do Brasil S.A.
Era o que ti"nha a dizer. (Muito bem! Patmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ,.-~~oncedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, p-ara uma coinlinicação.
O SR. NELSON CARNEIRO (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_ -_
Não pude chegar ontem a esta Casa, tempo de parÜ~ipar-da~ }lomenagens prestadas à memória do saudoso Presidente A :.1ro de Moura Andrade.
Cumpro, assim, o dever de fazê-lo, nesta oportunidade, porque o co~-heci em
momentos difíceis da vida pública deste País. Acompanhei-o naqueles episódios e o tive a meu lado no momento mais dificH da r1.1iriha vid~. NãO poderia
deixar de recordar, entre outros que espero_ relata_r mais demorada mente noutra oportunidade, um que caracteriza o homem público preocupado com a vitalidade do Parlamento Nacional. Logo depois do primeiro de abril de 1964,
tiitha que se eleger o Presidente da República. Aura de Moura Andrade nomeou uma comissão que aprOVoU um.- projetO de resolução legislativO em que
se ass::gurava a eleição, pelo voto secreto, do futuro Presidente da Repúbfica.
Aquele tempo, não havia mais dúvidas, as candidaturas que haviam aparecido tinham sido afastadas e! realmente, -~9- havia um candidato, que era o
Presidente CaStello Branco. Mas, veio· o Ato_Institucional d"eterminando que
a votação fosse a descoberto. Procurei S. Ex• em se1:1 gabinete, n~ Senado Federal, eu, como deputado, e S. Ex• me disse que também se insurgia Contra· a
atitude do Poder Executivo, modifica·ndo Uin~ resol1:1ção do LegislativO, mas
que dependia do assentimento dos Líderes. Portanto, se objetiVasse o assentimento dos Líderes, apesar do ato re.volucionârio, ele reaHzaria a ~leição pelo
voto secreto. Em companhia de alguns colegas, de três colegas, um dos qUais
já falecido, o Senador Vicforinó Freire,.fomos à procura dos líderes na Câmara dos Deputados. Logo encontramos o- apoio, PaTa a idéia, do Deputado
Martins Rodrigues, mas não logramos o mesmo assentimento do lado do outro líder a quem pro-curamos.
Daí, então, voltamos a S. Ex• e sei do constrangimento com que foi obrigado a proceder à votação a descoberto para eleger o candidato único, poucos dias depois da Revolução de 64.
Por iss"o-mesmo, ·entre os que votaram, eu me escusei de fazê-lo e deixei,
nos anais, uma declaração de voto, dizendo exatamente estas palavras; ~·co
mo parlamentar, eu não me-submetia a uma deliberação do Poder Executivo
que contrariava uma -decisão do Poder Legislativo". Esse e outros episódios,
que eu poderia contar da vida de Aura de Moura Andrade, mostram a inteireza e a bravura que o caracterizavam. Ele foi realmente- o Senado ontem
já lhe começou a prestar as devidas homenagens- um servidor dedicado desta Casa. Ele foi não só o o-rador mais brilhante do seu tempo, não só o presi. dente mais dedicado do seu tempo, mas também o parlamentar mais preocupado com a dignidade do Poder Legislativo.
. Eram estas as brevíssimas palavras que não pudemos dizer ontem e que
desejaria hoje pronunciar, sem que isso esgote o meu dever de prestar mais
cumpridamente a minha homenagem a quem tanto soube hónrar esta Casa.
(Muito bem!)

Junho dl.' 1982

O Sr. Hugo ~amos- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação.
O SR. PRE:SIDENTE (Pasoos Pôrto)- Coitced~ a palavra ao nobre Senador Hugo Ramos, pa~a uma comunicação.
O SR. HUGO RAMOS (Para uma comunicação. Sem revisãO do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Valho-me da oportunidade., quando a delegação desportiva do Brasil
chega à Espanha, para apresentar à Mesa um projeto de lei, quejâ se encontrava em meu poder há algum tempo. Como desportista que sou, V. Ex• e a
Casa sabem que vezes sem conta tenho aqui me manifestado a respeito desse
movimento esportivo do Brasil. Como _sou grande benemérito e benfeitor de
algumas instituições do Rio de Janeiro, como sÕu benemérito de várias federações esportiv~s do Rio de Janeiro, como sou sócio honorário por serviços
prestados a inúmeros clubes e~portivoÇe culturais do Rio de Janeiro tenho
evi~entemente, razões sobejas para apresentar ao Senado, o que ora f~ço, u~
prOJeto de lei que destina ao fundo de Assistência ao Atleta Profissional a
renda líquida e total de um dos concursos e prognósticos esportivos promovidos com base no Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de 1979, e dá outras providências.
Este projeto está com uma justificação arripla, que passo então, à Mesa,
para que ele seja encaminhado às_ Comíssões técnicas da Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) que serão lidos pelo Sr. !º_-Secretário.

"

Sobre a mesa, projetas de lei

São lidos os· seg_uintes
PROJETO DE LEI DO SENADO No 103, DE 1982

a

___

Destina ao Fundo de As-Sistência aO Atleta Profissional
FAAP,_a renda líquida total de um dos concursos de prognósticos espmtivos promol'idos com base no Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de
1969, e_:d~ :~~_,_tras pr~~~dê~cias.

O CongresSo-1\iaCíon"a.l decreta:
Art._l9 A renda lfquida total de um dos concurs_os de prognósticos esportivos promovidos com base nO Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de 1969,
destinar-se-ã, em cada ano, ao Fundo de Assistência do Atleta ProfissionalFAAP, instituído pela Lei n' 6.269, de 24 de novembro de 1975.
.
§ 1'i' A renda líquida previSta neste artigo será utilizada pelas instituiçõe_s organizadas nos termos do art. 49 da Lei n9 6.269, de 24 de novembro
de 1975, na execução do sistema de assistência-complementar ao atleta profissional.
§ 29 A data de realização, em cada ano, do concurso a que se refere este
artigo serâ fixada pelo Conselho Nacional de Desportos, preferencialmente
dentre as marcadas para o campeonato nacional.
§ 39 Para oS efeitOs deste artigo, considera-se renda líquida total a resultante da arrecadação do concurso, deduzidas as_parcelas destinadas à Caixa
Econômica Federal e ao pagamento dos prêmios e do Imposto sobre a Renda.
Art. 29 A Caixa Econômica Federal repassará diretamente ao FAAP a
renda líquída total de cada concurso realizado nos termos desta lei, o qual
distribuirá esses recUrsos eqüitativamente entre as instituições que estejam
efetivamente executando as incumbências referidas no art. 59 da Lei n9 6.269,
·de 24 de novembro de 1975.
·
Art. 39 Esta Lei entra_çm ;_ig-or n~- dafã-de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se- as disposições em cq_ntrãrio.
Justificação
Com a Lei n'i' 6.269, de 24 de novembro de 1975, foi ínstituído o sistema
· complementar de assistência ao Atleta Profissional, com o objetivo precípuo
de orientâ-lo no sentido de uma adaptação profissional alternativa, garantidos, para tal fim, recursos por tempo e valor limitados. Para execução do sistema, no âmbito financeiro, foi criado o Fundo de Assistêncía ao Atleta ProfiSsional- FAAP, como subconta especial do Fundo Nacional de Desenvolvimento ·aa-Educação. A efetiva prestação de assistência fica, em cada Estado, Território e no DiStrito Federal, a cargo de inSütitições, sem fins lucrativos, mediante convênio com o Ministério da Educação e Cultura, ouvido o
Conselho de Administração do FAAP.
Trata-se, como se vê, de uma notável iniciativa que, pouco a pouco, se
converte em promissora realidade, em benefício do atleta profissional. Contudo, os recursoS Postos a disposição do sistema, não a_tendem, a rigor, as ne-
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cessidades das instituições incumbidas da exeCUção desse relevante serviço de
readaptação social. De fato, jâ instaladas
oito Estados, esSas entidades en:frentam enormes dificuldades para atender aos fins a que se propõem, ensejando uma situação de desestímulo à ampliação do sistema, principalmeilte a
regiões geoeconômicas mais carerites.
Assim, nada mais justo do que se utilizar fOnte d"e à~CU:rsos, gerada pelo
próprio futebol, em apoio do sistema de assistência ·com-plementar do atleta
profissional, mediante destaque de parcela que sirva aos objetivos desejados,
sem prejudicar fundamentalmei:tte o plano de a-plicação dessa fonte de arrecadação.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 594 -

DE 27 DE MAIO DE 1969

Institui a Loteria Esportiva Federal, e dá outras providências.
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 104, DE !982

em

A loteria esportiva, além das destinações específicas que a lei criadora estabelece, tem sido objeto de atendimentos isolados, proporcionando reCursos
a louváveis iniciativas dos âmbitos esportivo e asSistencial. Assim, por exemplo, o Decreto-Lei n• 1.617, de 3 de março de 1978; a Lei n' 6.905, de 5 de
mai~ de 1981; e o Decreto-lei n9 1.924, de 20 de janeiro de 1982, <iue reservaram a renda líquida total de um concurso da loteria esportiva, em cada ano,
às institUições que mencionam.
Nesta mesma linha de idéia, o presente projeto visa a destinar a renda
líquida total de um dos concursos de prognósticos esPortíVos ao Fundo de
Assistência do Atleta Profissional- FAAP, para repasse a instituições assistendais registradas na forma da lei.
Sala das Sessões, I• de junho de 1982.- Hugo Ramos.
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Faculta aos depositantes terem consignados em seus talões de
cheques, fornecidos pelos estabelecimentos bancários, as referências
que especifica e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta;
Art. 19 É ficultado aos depositantes de estabelecimentos bancários terem iiripressos ein- seus talões de cheques Õ número e a nomenclatura do órgãO emiss-or de sua carteira de identidade, bem assim o próprio endereço e o
respectivo número de seu telefone.
Parágrafo único. As anotações e correspondentes alterações relativas à
faculdade conferida por este artii!;o deverão ser manifestadas pelo depositante
mediante expressa notificação à matriz ou agência do respectivo estabelecimento bancário.
Art. 29
Art. 39

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ReVogam-Se a-s disposições em contrário.

Justificação

_ O presente projetO tem por fim- resolver problema que normalmente se
verifica nos dias de hoje, quando ocorre a emissão de cheque junto a estabelecíinentos comerciais. De fato, algumas empresas exigem, reiteradamente, que
o cliente. consigne, no verso do talão de cheque emitido, os números de seu telefone e da Carteira de Identidade, além de outras indicações que reputam necessárias à pronta caracterização ~o em~t~nte; outras rec_1:1sarn _si!TIPJes~ente
os Cheques que não contenham os elementos de identidade do emitente.
Verificando-se, assim, que tais exigênciaS se torrtam uma praxe nas operações comerdais, pareCe-nos adequado que os bancos, a requerimento do
cliente, facilitem essas transações, consignando nos talões de cheques de seus
depositantes referências que identifiquem melhor o emitente .
Sala das Sessões, 1'1 de junho de 1982.- Gastão MU1lef .

(À_rcomi~Sõú de·_ Constituição e {l!Stfra__ e de Finanças.)
LEI No 6.905- DE II DE MAIO DE 1981
VQS

Destina a renda líquida de Concursos de PrognósticoS Esportià Cruz Vermelha Brasileira, e dâ outras providências

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a_ seguinte
Lei:
Art. 19 A Caixa Econômica- Federal farã realizar a cada ano, 1 (um)
concurso de prognósticos esportivos, promovido Com base no Decreto-lei n9
594, de 27 de maio de 1969, cuja renda líquida serã destinada à Cruz Vermelha Brasileira, sociedade civil filantrópica.
§ 19 A renda líquida prevista neste artigo serâ desti~ada ao custeio das
atividades filantrópicas previstas no estatuto da Sociedade.
§ 29 A data da realização do concurso de que trata este artigo, a cada
ano, será fixada pela Caixa Económica Federal, dentre os concursos programados.

§ 39 Para os efeitos do disposto neste artigo~~consiaera~sC: renda líquida a resultante da arrecadação do concurso, deduzidas as parcelas destinadas à
Caixa Econômica Federal e ao pagamento de prêmios e do Imposto sobre a
Renda.
Art. 29 A Caixa EconómiCa Federal repaSsará diretamente_ à cruz Vermelha Brasileira a renda líquida de cada concurso realizãdo nso termos desta
Lei, a qual redistribuirá esses recursos eqUitatiVamente entre o seu órgão central e as filiais estaduais e municipais da Eritid.lde.-- --

Art. 39 Esta Lei entrará em vigár na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
-JOÃO FIGUEIREDO - Presidente da República.
Emane Galvêas.
DECRETO-LEI N• I.924, DE 20 DE JANEIRO DE 1982
Destina ao Cóinitê Olímpico Brasileiro a renda líquida de um dos concursos de prognósticos esportivos nos anos em que não são realizados Jogos Olímpicos ou· jogos Pau-Americanos.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetos lidos serão publicados e remetidOs às cõffiiS:sões competentes.

o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a Hora do Expediente.
ORDEM DO DIA
Não há quorum.
Nestas condições, as matérias da pauta de hoje, todas pendentes devotação~ deixam de ser submetidas ao Plenário, ficando sua apreciação adiada
para a próxima sessão.
São os Seguintes os itens cuj:a apreciação é adiada:

Votação, em turno único, do Projeto-de Resolução n9 160, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 953,
de 1981), que autoriza a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP,
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 772.500.000,00 (setecentos e
setenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 954, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido _ç:lo S_enador Hugo Ramos.
2
Votação, em turno únicO, do Pr_Ojeto de Resolução n9 225, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusãO de seu Parecer n9 1.285,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal (MG) a elevar em
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e Um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinquenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos !.286 e 1.287, de 1981, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucioilalidade e jufidicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos;- e
-de Municípios, favorável.

3

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

Votação, em turno i:íriíCo;-do Projeto de Resolução n9 122, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão d_e seu Parecer n9 781,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em
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Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 782 e 783, de 1981, das Comissões;
-de Constituição e Justiça, pela constituciOfl."ãlidade e juridicidade; e
-de Municíplds, favorável.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 155, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de .&anomia como conclusão de seu Parecer n9 939,
de 1981, com Voto vencido do Senador Josê Fragelli), que autoriza a Prefe_ituM
ra Municipal de Nova Venécia (ES) a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze
milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de_sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n• 940 e 941, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e juridicidade,
como voto vencido dos Senadores Hugo Ramos, José Fragelli e Tancredo
Neves; e
-de Munic{pios, favorável.

5
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resólução_n9l92, de 1981 {apreM
sentadó pela Comissão de Econorriia Como cOnclUSão de seu Parecer n9 1.1_59,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em
Cr$ 28.091.520,00 (vínte e oito milhões, noventa e um mil, quinhentos e vinte
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.160 e 1.161, de 1981, das Comissões: ~
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridíddade, com
voto vencido _do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorãve1.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9183, de 1981 (apreM
sentado pela ComissãO de Economia como conclusão çie seu Pare.cer n9 1_.098,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevarem Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e s~senta e quatrO
mil e duzentos cruzeiros) o montante de .sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 1.099, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionarídade e juridiCidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
7
VotaÇão~-em

turno único,-do Projeto de Resolução n~ 258, de 1981 (apreM
sentado pela Comissão de Economia como conclusão d!! seu Parecer n9 1.424
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) _a elevar
em Cr$ 8.613.100,00 (ôito milhões, seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, ten.do
PARECERES, sob n•s 1.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
-de Constituirão e Justiça, pela constitUcionalidade e juridícidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, faV-orãvel.

8
Votação, em turno único, do Projeto deResqlução n9_266, de 1981 (apr~M
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de s.~u Parecer _n9 J..452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de_Catanduva (SP) a. eleyar em
Cr$ 39.300.000,00 (trinta e riove milhões e trezentos mil cruzeiros) o montanM
te de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jufldicidade; e
-de Municípios, faVorãvel.
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Votação, em turno único, dO Projeto de Resolução n9 33, de 1982 (apreM
sentado pela Comissãó de Economia como conclusão de seu Parecer n9 189,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltapira (SP) a elevar em Cr$
29.745.3_60,00 (vinte e· nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua 9í_vida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 190 e 191, de 1982, das Comissões:
-de ConstitUição e Justiça, pela constitudonalidade e juridicidade; e
.;...;... de Munic!pios, favorãvel.
11
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que di.Spõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciãrio, na forma que especifica, tendo
PARECERÉS, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constiiuição- e Justiça, pela constitucionalidade e jutiâicidade;
- de Legislação Social, favorãvel;
- de Saúde, favorável; e
-_de Finanças, favorável, com yooto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e Jos~ _ft:_'!gel_lj~--12

Votação, ein primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con~
solidação das L~is do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas_ e~tras habituais também integre__ a" remuner_ação, tendo
PARECERES, sob n•s~ 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Just1ç0., pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
13

Votação, eril primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981, de autoria do -Senador Luiz Vi:;ma, 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
méfíto, favoi'áv.el, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comiss_ão de
Constituição e Justiça.
14

V õtação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nY 352, de
1978~-ae-autõríã-aO sen-a_4~0oi.Accjoly__ tilho, que. dispõe so!Jre a ação de al.i-

•

mentos, tendo
·
· · · ···
··~ PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
- -- :.::::de COriiúTui(ão e JiiStiúz. ii'elã coOStliiiciOnaiidade e juridicidade e, no
mérito; favOrável. ·
15

Votação, em primeiro turno. do Projeto de Lei do Senado n"' 255, de
1980, de autoria do Senador Nelso.n Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei nç 5.480, de 1.0 de agosto de 1968, diSciplinando o pagamento do 139 saM
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social~ favorável; e
- de Finanças, favorável.

9

16

Votação, em turno únicO, -do Projeto de R-esolução n9 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusã_o de _seu _Pare~r n9 145,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexi\nia (GO) ªelevar em
Cr$ 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros) o
montante de sua dívida_ consolidada, ~endo
PARECERES, sob n•s 146 e 147, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Serü1dor D1rCeu Câ:rdoso, e
-de Munidp!'OS,·-ravotável.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, quç~altera dispositivo da Lei
n9 6.71~, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVO~ÁVEIS,~sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981, das Co,
missões:
.,...-_de ·constft~ição e Justiça;
- de Legislação SOcial;
- de Serviço Público Civil~· e
- de Finanças.

•

17
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
318, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cri 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua

dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 319 e 320, de 1981, das Comissões:
_ de ConstituiçãO e Justiça, pela constituCiOn3.Iidade e· juridicidade; e
--de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requeriment0-ri9 30~/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reex~me da Comissão de_Constituição e Justiça.)
18
DiScussão, em prirrieiro tufilo, do Projeto- de Lei do Senado r}'i' 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe-s-obre o exercício da auditoria
contábil, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 573 a 576, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e -Justiçti, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Sõcla/, favorâ"Vel;
- de Serviço Público Civil, contrário; e
-de Economia, favorável, com ·as Emendas de n 9s I e z,.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 (Passos Põrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALM!R PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO-DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POS:
TER!ORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo apalavra ao nobre
Senador -Itamar Franco.

•
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O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. S-enadores:
As eleições_ aí estão, e com elas a influência do poder político e do poder
económico. Estamos assistindo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, à influência
cada vez mais perigosa da ação do poder económico-s-obre as deições de 1982.
No nosso Estado, particularmente, candida_tos a candidatosjá_ ocupam
as páginas dos. jornai§. _E é ct;~mum se distinguir na~ propagciildas, àS vezeS:_ de
páginas inteiras, o seguinte título: "Colaboração_dos amigos do Sr. Fulano de
tal, ou do Deputado Fulano de tal, ou dO SenadOr Fulano de Üd, Ou do futuro
candidato ao Governo".
RecordoMme, Sr. Presidente, que a 8 de abril de 1981 apresentei ao Senado Federal o seguinte projeto d~ lei:

"PROJETO DE LEI DO SENADO No 55, DE 1981

e

Veda a participaçãO do Presidente \'iCe~Presiden~e daRepública, Govermidores e ViCe~Gõvern&dores, Prefeitos e VicePrefeitos nas campanhas eleitorais. O_ CongressO Nacional decreta:
Art. I'~ Ficam as autoridades abaixo relacionadas proibidas
de particlparem de qualquer manifestação político-partidária nos 6
(seis) meses que antecederem a realização de qualquer pleito eleitoral:
aj Presidente e Vice-Presidente da República;
bj Governadores e Vice-Gov:ernadores de Estado; e
c) Prefeitos e Vice-Prefeitos.
- -Art. 29 Considera-se manifesfaÇão político-partid~ria para (_)s
efeitos da presente lei:
a) fazer propaganda, por qualquer meio de divulgação, das
obras, empreendimentos, realizações, ·metas, objetivos ou· iriteilçõés
dos respectivos governos;
Aqui, Srs. Senadores, recordoMme do programa que já está se.tornando
famoso: ··o Povo e o Presidente". No nosso projeto, este programa não poM
deria ser levado ao ar por conter objetivos e intenções dos respectiVos governos. E não se diga que Sua Excelência o Senhor Presidente da República estaria impedido de debater assuntos aqnentes ao seu Governo. Mas é claro

1959

que, a poucos meses das eleições, a presença do Presidente da República, e só
ele, traz inegavelmente prejuízos aos partidos de Oposição.
Recordo-me que visitando os Estados Unidos, na época em que o Presidente Reagan debatia o seu problema de ordem económica- um problema
que atingiria sobretudo aos trabalhadores, porque modifi~va inclusive toda
a legislação de ordem social - pude assistir na televisão ao aparecimento do
Senhor Presidente dos Estados Unidos. Mas cinco minutos depois- não sei
se pago, Sr. Presidente- o Líder da Oposição, na Câmara dos Deputados,
aparecia no vídeo e contestava a fala do Senhor Presidente da República dos
Estados Unidos.
O item b. Sr. Presidente, do nosso projeto de lei diz o seguinte:
b) participar de comício, inaugUração, passeata ou qualquer
outro ato público que tenha por objetivo difundir os méritos de partido político ou de candid~to a cargo eletivo;
c) emitir de público ou permitir que se propague opiniãO pessoal a respeito de can_didatt;~ a cargo eletivo ou de partido político;

...... ......... ... , __..
-

~

~~-.

_ _._._,

__,...

~··

.... ....... ·.
-~

~

...

E sigo neSta linha de raciocínio, para dizer no art. 39 o seguinte:
••Art. ,39 Ê fãCUitãd6- aO- Chefe dÕ Executivo· que deseje participar de Campanha eleitoral licenciar-se do cargo para tal fim desde
que o faça até seis meses antes da eleição."
Na nossa justificativa, Sr. PresidC:nte, dizíamos o seguinte:
A legislação vigente em -dada sociedade deve, antes de tudo, ser
adequada à tutela dos grandes problemas que afe_tam o relacionaineriio- elitre os homens. Uma das razões que explicam a instabílidad_~ das norm~s_jurídicas em npss_o País é o fato de serem elas siste. mãtic~men~e fruto de uma -imposição de determinados segmentos
sociais e não a resultante de uln amplo consenso. Se desejamos abrir
realmente_camínho para a construção de _uma .socie~ade democrâti-.
ca e esttivel,- irripõe~Se a adOçãO- de um certo número de medidas legais destinadas a evitar a- distorção dOs resultados eleitorais.
Considera-se entre nós, pelo_ me_n()S ~ficialmente, condenável a
Influência tantO do poder eConómico como do poder polítiCo instituído nas consultas eleitorais. Pouco, muito pouco, tem-se feito ao
longo dos anos para evitar qualquer uma das duas nefastas influências.
E a verdade aí está, sr. Presideilte ·e Srs. Senadores. Ó que estamos assistindo exatamente, com <:J.S eleições de 1982. é a crescente influênCia do poder
eCOtlôtífié-o ê do poder político. E muito niais sério, Srs. S-encidores, é se atentarmos, e jâ lembrado aqui no Senado da República, para que, por exemplo,
as empresas estatais sequer são fiscalizadas pelo CongresSo NaCional. O orÇamento fiscal da União é da ordem de 4 trilhões de cruzeiros. O orçamento das
empresas estatais deve atingir, neste ano de 1982, a cerca de 19 trílhões de cruzeiros. E nem se diga, Srs. Senadores, daquelas empresas que recebem dinheiM
ro público, mas enquanto o poder público não é majoritário, elas sequer prestam contas ao Tribunal de Contas da União einuito menos ao Congresso NacionaL
~ possível, Srs. Senadores, que a nossa fala não seja levada na devida
consideração. Mas há diversos Projetes-de nossa autoria tentando evitar o
emprego e o abus_9 da máquina estatal e do poder econômico nas eleições de
1982.
Creio mesmo, Sr. Presidente, que os partidos de oposição com assento
no Senado Federal e na Câmara dos Deputados deveriam se reunir e tentar
impor ao País- digo impor, Sr. Presidente-, uma legislação adequada para
evita! exaiã.inenie -que a máquina estatal deste ou daquele estado seja colocada a serviço dos candidatos do Governo.
A legislação brasileira é frágiL_ O Tribunal Superior Eleitoral, e via de
conseqüência oS Tribunais Regionais Eleitorais, não tem como coibir a ação
nefasta tanto do poder político como do poder económico.
Mas, de qualquer forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso projeto
aí esfá, vaJl)ás_ tentar conseguir para ele um regime de urgência, na expectativa de que o Congresso Nacional, e particula_rmente o Senado Federal, possa
coibir a ação das nossaS autoridades _maiores no pleito eleitoral.
U_m pleito que nós queremos democrático, J?l3S livre da ação do Estado,
em que o eleitor não se veja coagido a votar não só por uma legislação casuís-
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tica que aí eStá-, mas, principalmente, pela ação sempre presente ora do poder
político, ora do poder económico.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que gostaria de fazer nesta
tarde, na expectativa, jã não digo do Partido do Governo, que a esse pouco
importa a existência Ou não de uma legislação que venha coibir esses abusos,
mas na esperança de que os Partidos de oposição -p-Ossam acordar, e quando
começarem a sentir mais de perto o desenrolar da campanha e verificarem
neste ou naquele Estado a ação do Governo, possam, repito, examinar· com
maior profundidade e exigir do -Congresso Nacional uma legislação que impeça a ação do poder político e do poder económico. (Muito bem!)

O SR. ALBERTO SILVA- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva, para uma comunicação.
O SR. ALBERTO SILVA (Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero apenas trazer ao conhecimento da Casa___ e dos nobres Senadores o
que acabei de ler no jornal do Ceará, O Povo, que V. Ex• conhece bem. São
declarações do Governador do meu Estado a respeito daquela explosão do
nosso jornal, e que a Polícia Federal está apurando, segundo dados que temos
em mãos, e até agora ainda não enviou o seu laudo pericial. Mas o Governador fez uma declaração esdrúxula e irresponsável ao jornal do Cea_rá. Declarou que o suspeito sou eu, porque uma semana antes eu mandei segurar o jornal. Eu já mandei vir o jornal, que li hã pouco, mas mandei entregar a alguns
advogados para fazerem uma interpelação ju~icial ao GOVernador para ele
provar, primeiro que nós mandamos segurar o jornal; e, depois q_ue o principal suspeito sou eu, que mandei segurar o jornal ejogueí Uma bomba no jornal.
A irresponsabilidade desta declaração é tão grande que os jornalistas do
Ceará, aos quais tenho ligações antigas, disseram que não cabia a um Chefe
de Estado fazer declarações deste tipo. Mas como as fez, eu não posso deixar
passar sem um reparo e o meu protesto, aqui, na Casa, que o Governador respeite um Senador da República e não faça declaraç_ões do tipo que fez, lá.
Mas quero aproveitar, sabendo que ele convidou o Presidente da República
para uma inauguração no Piauí, no próximo dia 3, eu tenho aqui um volante,
-porque lá o nosso jornal foí explodido e os outros jornaiS têm õtdem taxativa de não dar nenhuma notícia das Oposições, prinCipalmente algo que diga
respeito ao nosso Partido; mas como este volante aqui está muito bem impresso e é encabeçado por um deputado da mais alta respeitabilidade, o Deputado Deoclécio Dantas, que nunca faz uma acusação sem as provas, estão
aqui as provas: é que o Presidente vai inaugurar um conjunto habitacional,
construído sobre terreno inadequado, talvez com aterros feitos à última hora,
e aqui estão as rachaduras nas casas, as ruas esburacadas, os alicerces retorcidos. Naturalmente, vão fazer uns remendos e submeter o Presidente da República a uma inauguração que não condiz com a ünportância do cargo e
com o deslocar do Presidente da República para inaugurar algo desse tipo.
Quero passar à Mesa este boletim, por cons:iderã-lo absolutamente sério,
e solicitar, se possível, que o Presidente da Casa faça chegar ao Senhor Presidente da República esta informação que, Provavelmente, o governador não
teve o cuidado de examinar antes de convidar o Presidente da República para
uma inauguração desse tipo, no meu Estado.
Eram as considerações que eu desejava fazer nesta Casa, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Senador Alberto Silva,
sou informado pela Assessoria da Mesa que o Senado não pode encaminhar
este documento ao Senhor Presidente da República. V. Ex•, como Senador,
poderá fazê-lo pessoalmente, colocando-o num envelope e encaminhando ao
Senhor Presidente da República.
Concedo a palavra ao nobre _Senador Dirceu Cardoso.

Fui seu contemporâneo -eu era Deputado e S. Ex' Senador - e tive
participação, por duas vezes, em atitudes marcantes de Auro de Moura Andrade na Presidência dO Congresso NacionaL
O Sr. Lomanto Júnior -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO -

Pois não.

O Sr. Lomanto Júnior- Senador Dirceu Cardoso, tornei conhecimento
da infausta notícia do falecimento do homem que nesta Casa continUa a ser
considerado o _eterno Senador.

O SR. DIRCEU

•

CARDOSO~

Muito bem!

O Sr. Lomanto Júnior- Não vou analisar, e peço a V. Ex• que me conCeda mais tempo para que eu- possa não analisar a figura ...

..

O SR. DIRCEU CARDOSO- Tenho medo do aparte de V. Ex• porque o mesmo deve ser tão brilhimte, tão circunstanciado, que vai até me tirar
a oportunidade das palavras. Mas, como V. Ex• é sempre ouvido com respeito na Casa, con.ced_o a_ palavra a V. Ex• e lembro _que estainõs aguardando o
pronunciamento de V. Ex~ para depois de amanhã, quando, estamos certo,
vai SacUdir estâ Casa com Seu pronuncíamerito político que a NaçãÕ estã es- perando.
-0 Sr. Lomanto Júnior- V. Ex•, Senador Dirceu Cardoso, tem razões
intrínsecas de ser generoso. V. Ex• do Espírito Santo, e a sua generosidade
sô é. comparável às luzes do Espírlto SantO iluminando os Apóstolos,
transformando-os em sãbios, fazendo com que eles falassem línguas que jamais aprenderam. N_ão _vou a!lalisar a p~rsonalidade de Auro de Moura Andrade, sob o prisma do grande Presidente deste Congresso, deste Senado, naqUeles momentos culminantes da sua atu3.ção neSta Casa, mas tenho a relatar
um episódio ocorrido comigo, Presidente da Associação Brasileira dos MunicíjjíõS, Prefeito da minha cidade natal Jequié. Convoquei uma reunião para
Brasília e mais" de 3 mil prefeitos e vereadores compareceram ao Planalto
Ce~tral. Solicitei uma audi_ência ao-então Presidente. Nós éramos portadores
da angústia, eu diria mesmo que, dos clamores dos quase 4 mil municípios
brasileiros. Tramitava lentamente, na modorra costumeira da burocracia brasileira, de que o Senado não é imune; dormia, diria melhor,jazia numa gaveta, nessas intermináveis gavCiãs que guardam as coisas boas da administração
pública, e que atrasam a sua frutificação, tramitava a emeilda constitucional
já há mais de 3 anos, de autoria do Deputado Osmar Cunha e assinada por
vários outros parlamentares municipalistas, entre os quais cito, com saudades
também, a figura de um grande paulista, o Deputado Antônio Sílvio da Cunha Bueno. Pois bem, Sr. Senador Dirceu Cardoso, presidia a Comissão um
homem da mais alta envergadura, Senador por Sergipe, Heribaldo Vieira.
Concedida a audiência, este homem tornou-se um gigante maior ainda, vestiu
a nossa camisa, tomou a si o comando da aprovação da emenda, e em tempo
recorde, creio que os Anais do Senado não registram a aprovação de uma
emenda 'que jazia há anos na referidas gavetas, teve a sua tramitação em pouco mais de 48 horas. Em 48 horas os prefeitos viram modificados os seus
orçamentos, os vereadores comemoraram aqui mesmo, no Planalto Central.
a grande vitória. Era _a participação dos municípioS num percentual de 10%
sobre o Imposto de Consumo, e se elevava para 15% a sua participação no
Imposto sobre a Renda. E ainda colocava dispositivos quase qUe impositivos,
no sentido de que o Estado não atrasasse, de que o Estado não deixasse de pagar aquele tributo chamado "excesso de arrec;dação," aquela cota de 20%
que pertencia, por lei, por dispositiVO constitucíóltal, e que, infelizmente, não
Vinha sendo cumprido pelos Estados. Recebo um bilhete do meu Cireneu, do
homem que ajudou-me a carregar a cruz da campanha municipalista brasilei~
ra; era Almir Pinto o meu vice-piC:STdente, e nós dOis aqui estãvamos naquela
grande marcha. O Planalto jamaiS assistiu oU se repetiu lima marcha de mais
de três mil prefeitos e_ vereadores.

e

O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-

Foi aprovãda a emenda graças à ação de Auro de Moura Andrade. Que
figura notávef, que homem de decisão, Senador que honrava o Parlamento,
que honraria o parlamento de qualquer nação do mundo.

são- do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Presente ontem em Brasília, maS ausente da sessão do Senado, porque
assuntos de empréstimos me absorveram o tempo em um dos Ministérios, lamento que não estivesse presente quando o Senado tomou conhecimento e registrou o passamento do grande paulista, do grande brasileiro Auro de Moura Andrade, um dos grandes Presidentes que teve o Senado e que marcou a
sua presidência numa fase tumultuada e violenta desta Casa, de uma forma
significativa e patriótica.

O Sr. Lomanto Júnior- Este homem, em 48, mudou a Constituição bra~
sileira, instituindo uma nova destinação de rendas, em favor dos desgraçados
e desprotegidos município"S de nossa Pátría. SaímOs daqui à procura do Presi~
dente João Goulart, e lhe comunicamos as nossas aflições, e lhe comunicamos que, aprovada a emenda constitucional, esperávamos que ele, guardião
da República de então, fizesse cumprir aquela emenda que considerãvamos a

O SR. DIRCEU CARDOSO - Muito bem!

•

•
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carta de alforria dos municípios brasileiros. Nessa hora, Senador Dirceu Cardoso, em que V. Ex• pronuncia palavras ·tão eloqUentes, eu gosto de ouvir V.
Ext. V. Ex~ imprime as Suas Pillavras-a bondade da sua alnia, quando brota
dos seus lábios a palavra fluente, ela vem misturada com o sentimento do coração. V. Ex• aludiu no seu aparte, Senador Dirceu Cardoso~ que depois de
amanhã eu estarei aqui, nesfe-i>IenãiiO. 1:: verdade, depois de amanhã, esta
Casa v8.i assistir a um prominciarriefito, é eVideÍJ.te -qUe mOdesto ...
O SR. DIRCEU CARDOSO -

..

Não apoiadO!

O Sr. Lomanto Júnior-- .. -. de um dos mais modestos Senadores desta
Casa, riiãs qú.e retratará a verdade, sem me preocupar em dar tonalidades negras à desgraçada situação em que vive a Bahia nessa fase de abertura política
do Brasil. Ainda no domingo houve um exemPlo de democracia no Estado de
Goiás-. A Bahia é -diferente, Sr. Senador. Enquanto todos estamos Pensando
na abertura ...
O SR. DIRCEU cARDOSO-A Bahia 1: diferente porque tem V. Ex•

•

•

1961

.cadas que sustentavam o Governo, que só a firmeza de Aura de Moura Andrade, a sua decisão, a sua inteligência, a sua voz e a sua autoridade, só isso,
Sr. Presidente, que poderia dominar aquela temp~tade e acalmá-la e, hor~s
depois, quatro ou cinco hOras d~pois, empossava na Presidência da República o Presidente da Câmara dos Deputados, Ranít:ri Mãzzilli.
Portanto~ sou testemunha disso, e repito, se não fosse Presidente do Congresso Aura de ~oura Andrade, 9 Congress~ Nacional não. teria tidõ a çnvergadura de considerar a ren~ncia de lânio Quadros e de empossar o seu sucessor legítimo na Presidência da República. Portanto, foi o episódio de que
fomos parte, eu, lendo a Carta de Renúncia, qtiãndo conversações e entendi~
mentes se faziam para que não se tomasse conhecimento daquela ren~ncia.
Eu tinha o documento que me foi passado por autoridade eminente da República e àli, às 15:15 horas de uma sexta-feira, de 25 de agosto de 1961, dei
_conheçim_e:nto_ ao Congres.so Nacional da renúncia de Jânio Quadros-.
Portanto, é à firmeza -desse caráter, dessa inteligência, dessa vivacidade,
dessa pugnacidade incomensütâv<:l de Auro de Moura Andr.ade que estou
prestando essa homenagem à sua memória. Qui;indo ontem tiVe conhecimento de que o Senado a ele se referiu e cheguei, aqui, à Casa) e jã a sessão havia
se encerrado, às 4 h0rã.s ctã tal-de, Iciment~i_q'l!e não pudesse registrar este fato,
que estou fazendo com_ um atraso de 24 horas.
M~s nas grâ-ndes mortes, na morte dos grandes homens, o tempo não faz
conta, a homenagem está ainda atual, é prestada em cima da hora, a este vul~
to que engrandeceu esta Casa, que emoldurou o Senado, _que dignifi.cou o Senado, que marca na história desta Casa um ponto dominante na cordilheira
dos seus atos, antes de Moura Andrade, e depçis de Moura Andrade.
Assim, Sr. Presidente, quero também me referir, mas rapidamente, ao
episódio da su~stituição_ º-_e_Jo~_2_Goulart, em que somen,te um homem dã.quela sua envergadura poderia fazer aquela substituição, conter a tempestade
que rugia na Câmara, entfe as BanCadas insatisfeitas e revoltadas, e impor à
consciência daquela Casa a substi_tuição legal çiüe.a Constituição estabelecia .
Esse trabalho_ se dev_eu a Auro de Moura Andrade, cuja morte o Brasil chora,
deploraridO a perda de filho tão ilustre, ocorrida domingo às 5 horas da tarde,
numa viagem de Campinas à suã fazendã, no Estado de São Paulo.

O Sr. LOihafrto Júli.[õr- A Bahia é diferente não porque eu seja de lá, a
Bahia é diferente porque estâ vivendo um período em que a democracia ainda
não chegou por lá. O Presidente João Baptista Figueiredo sabe Cestá acompanhando o desenrolar dos fatos. E enquanto Sua Excelência anuncia para o
Brasil a abertura democrática, a Bahia contesta, preferindo o fechamento e o
arbítrio. Não quero adiantar nada sobre o que vou falar, mas, quero dizer a
v. Ex' que sequer admiti, para esse pronunciamento que vou ra:zer Õa quintafe"ira;-ollvir meus assessores, recusando PeremptÕriamente qualquer sugestão deles. Não vou escrever, não tenho frase alguma preparada para o início ou para o epflogo do meu discurso. Vou subir àquela tribuna com o pensamento
voltado para Deus e a alma entregue ao povo baiano, para dizei-, nesta Casa,
da infeliz situação que vive o meu EstadO nesta hora presente. -AgradeÇo a V.
Ex•, pedindo desculpas por ter tumultuado o brilhante discurso de V. Ex~,
mas não era meu propósito senão homenagear Aura dC Moura Andrade, ele
que vivo está. Se hã algUém que não morrerá nUnca, se hã alguém que conquistou a imortalidade, nesta Casa, este -ãJguém é AUio de Moura Andrade.
Imortalidade pelo caráter, pela têmpera, pela cultura, por aquela voz admirável que ainda ouço como se ecos estivessem chegando aqui, nessa abóbada do
Portanto, Sr~ Presidente, fica aí o registro, e gostaria que, na mesma sesSenado. Não poderia deixar de participai do seu díscurso. Perdoe~ me, são pasão em que o Senado vai tributar as suas maiores homenagens à memó:fía de
lavras desarrumadas ...
-vulto tão ilustre e tão grande Presidente desta Casa, eu possa trazer, também;
dois ou três fatos culminantes da vida desse grande paulista, desse grande
O Sr. Alberto Silva - Não apoiado!
Presidente do Senado, desse grande Senador, desse grande brasileiro que se
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não apoiado!
chamou e se chamará, ad aeternitatem, Auro de Moura Andrade. (Muito
bem 1)
O Sr. Lomanto Júnior-.-.-. são palavras modestas, mas são sinceraS, par~
O SR- PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Setidas do meu coração que, nesta hora, sente saudade e relembra, com o mais
nador Lourival Baptista.
profundo afeto, a lembrança daquela figura que ericantava fisicaniente, que
encantava pela voz e, sobretudo, que encantava pela personalidade e pelo taO SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
lento que Deus lhe deu. Muito obrigado a V: Ex•
Presidente e Srs. Senadores:
O SR. DIRCEU CARDOSO- Nobre Senador Lomanto Júnior, como
dizia eu, o Seriado tem medo do apaàe dO_D_obie SCilador Lomanto Júnior,
porque V. Ex•, com essa.elgqüência _que lhe é peculiar, com Os arroubos_da
sua oratória ·que vaniOS-OU.Yir, pressU-rosos, depois de amanhã, V. Ex• tira de
qualquer um a palavra para tecer, nos seus comentários, as páginas mais eloqUentes da oratória pãrlãin(mtar.

O Sr. Alberto Silva -

.

Quarta:-feira 2

Muito bem!

O SR. DIRCEU CARDOSO -Agradeço· a \I. Ex• o aparte com que me
honrou, que nte tirou atê a possibilidade de discorrer sobre a personalidade
de Auro de Moura Andrade.
O Sr. Lomanto Júnior -

Não apoiado.

O SR. DIRCEU CARDOSO- E apenas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero fazer uma referência tambêm de ordem pessoal a sua atuação, àquele carãter, àquela inteligência, àquela vivacidade com que S. Ex• presidiu
esta Casa, e marcoU, singularmente, um período áureo da vida do Senado.
Quero citar, Sr. Presidente, um episódio nacional de que foram protagonistas A uro de Moura Andrade e eu. A 25 de agosto de 1961, li, numa sessão tumultuada da Câmara dos Deputados, a Carta Renúncia do ex-Presidente
Jânio Quadros. Quem leu essa carta fui eu. E como ela chegou às minhas
mãos, já faz parte da história.
Pois bem, Sr. Presidente, se não fosse Auro de Moura Andrade na Presidência do Congresso, não se teria efetivado a-quela renúncia. O tumulto foi
tão violento, a explosão de ira e de descontentamento foí tão grande rias ban-

O Governo -bra~ii~h_o, depois do advento d~ Ministério da- P;evidéncia e
Assistência _Social, prorrioveu, embora .sêin a arnplitudC, o arrojo e nas proporções reclamadas pelo problema, a incorporação da parcela de sua população envelhecida- cerca de 6,5%, correspondendo a quase 8 milhões de idosos- aO sistema de seguridade social, visando a adoção de medidas de amparo mais realistas e objetivas, em b~nefício des~e vasto contingente demográfi~
co praticamente marginalizado.
Em 1978, o Programa de Assistência aos Idosos, a cargo do INPS, foi
transferido para a Legião Brasileira de Assistência (LBA). Anteriormente, em
1974, a Lei n9 6.179, havia instituído a concessão da Renda Mensal Vitalícia,
igual à metade do salário mínimo, para Os i:naiores de 70 anos e inválidos.
Marchando para a execução de uma politica nacional de integração social, -rios parâmetros dos vário~ programas de atendimento à população carente, em geral, que constitui a sua clientela prioritária ·e abrange, aléin dos
idosos, a mãe, a criança, o excepcion"!L as familias desassistidas e vulneráveis,
aLBA vem intensificando os seus esforços_ e energias no concernente àquela
mencionada política de integração.
- --- COnforme freqile~temente esclarece a competente e infatigável Presidente_ da LBA, Léa Leal, "essa integração abrange a melhoria das condições de
vida, o fortalecimento dos laços familiares e a formação d~ atitudes positivas
diante da velhice, através de atividades de caráter preventivo, terapêutico e
proinodonal".
SObre o assunto, ao ensejo da realização, em Brasília, da Assembléia Nacional sobre o Envelhecimento, no dia 20 de maio de 1982, a Senhora Léa
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Leal proferiu uma substanciosa palestra em que traçou o panorama global da
situação e das perspectivas da nossa enorme e crescente população idosa.
A exposição da Presidente Léa Leal é uma contribl)Jção vãlida às ativid_ades previstas pelo Decreto n9 86.880, do Presidente João Baptista Figueiredo,
de 27 de janeirO de 1982, que instituiu o Aho Nacional do Idoso e_criou uma
ComisSão Nacional para coordenar e apresentar sugestões- sobr"e 0-Iii-áblCma,
fazendo a LBA parte dessa Comls_são, assim como a Sociedade Brasileira de
Getíã.tria e Gerontologia.
__
____
__
os· conceitos, informações e sugestões dessa palestra definem as diretrizes da LBA a respeito do assunto, motivo pelo qual solicítO sua incorporação
ao texto deste breve r:egistro. Nesse documento, afirma a Presidente Léa Leal
que...
uconsidera como o aspecto mais importante da evolução social, a mudança do conceito de caridade, do assistencialismo para
promoção humana. ~ ~empo e hora de nos conscientizarmos dessa
evolução, de que não ·é construindo asilos- muitos deles tristes depósitos de seres humanos envelhecidos - que resolveremos a
problemãtica sócio-econômica da velhice,_ cada vez mais crítica nos
grandes centros urbanos."
Em síntese, esclareceu a Presidente da LBA,- Léa Leal:
''Precisamos romper as barreiras das dificuldades habitacionais, médicas, ocupacionais, psicológicas e culturais que envolvem e
condicionam a terceira idade, tornando sempre mais grave e angustiante a vida daqueles que de nós merecem carinho, reconhecimento, respeito e gratidão."
Eram estas as considerações que desejava formular. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENT.O A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA, EM SEU PRONUNCIAMENTO:·
PALESTRA DA SENHORA Lf':A LEAL
PRESIDENTE DA LBA
A POLITICA NACIONAL DO IDOSO E SUA OPERACIONALIZAÇÃO
PELA LBA

Assembléia Nacional sobre Envelhecimento
Brasília - Centro de Convenções
Esta Assembléia Nacional sobre Envelhecimento é muito mais que um
evento oportuno para discussão de um tema do momento.
É uma oportunidade de ligar o AnoNaci9nal do Ido_so às vozes oficiais e
pessoais, às posições iilstifucionais_ e àS Ctíticas in.dividuais que aqui se fizeram ouvir, em busca de uma conclusão co_n_sensul face à problemática da terceira idade.
Em 27 de Janeiro de 1982, o Presidente da República baixou o Decreto
número 86.880, instituindo o Ano Nacional do Idoso e çiiando a Comissão
Nacional para coordenar e apresentar sugestões sobre o tema, cuja presídência ficou a cargo da Secretaria de Assistência Social do MPAS. A LBA é Um
dos órgãos integrantes dessa Comissão, assim comO a SO<~i~dade Brasileira de
Gen'a:tfiáê GerontolOgiã. Apesar de ainda não termos sido conv-ocados para
uma primeira reunião, vãrias iniciativas vêm Sendo tomadas em decurrência
do Decreto Presidencial.
Entre elas, a realização deste Congresso que rião é só extremamente
oportuno como imprescindível, necessãríõ; esSencial ao estabelecimento de
uma polífica riaciOrtàl em função dç _idoso.
Honrada em participar deSte Encontro, aLBA quer, neste último dia dos
trabalhos, assegurar, de pronto, seu apoio às sugestões e conclusões apresentadas na Assembléia, pois beril cOnhecemos e respeitamos o intêresse, a capacidade e Oconhecimento técnicó dos que aqui _VieraiTtdeOater, cciin honestidade intelectual e profissional, o problema do envelhecimento.
Não faz m-uito-tcm.põ, talvez uns dois meses apenas, a imprensa noticiou
com destaque a notável façanha de um esp-ortista carioca que consegUiu atravessar a Baía de Guanabara, nadando os 25 quilôfnetr:_os_dePaquetá à Urca.
Diziam ainda as reportagens que a inCrível deilio"ifstração eraapertasparte da
preparação para a travessia do Can_al da Mancha, quando, aí sim, o nadador
brasileiro poderia mostrar toda a sua resistência, vencendo, a nado, os 36 q_~i
lômetros entre Dever e Calais.
O que, porém; Tnals chamou a atenção dos repórteres; comentaristas e
público em geral, não foi a magnitude do feito estibrtivo, que todos reconhe-

Junho de 1982

ciam ser excepcional, mas sim a idade de Gastão Mariz, o nadador: 72 anos, o
que, é óbvio, deu surpreendentes características de ineditismo à fantástica
proeza atlética.
Aí está, senl dúvida, no campo das ativfdades físicas, mais um- símbolo
da capacidade, vigor e atualidade de uma pessoa que, por muitos, preconceituosamente, em razão da idade, já teria sido considerada incapaz para um esporte de exuberância e juventude como a natação.
E este é apenas um exemplo, -taivez o mais recente-:
Qualquer que seja o setor da atividade humana ou a barreira etárra íiiterposta, não precisaremos de muito esforço para sentir a presença e encontrar
os exemplos de figuras ext~aordinárlas, "velhos notãveis" que souberam e sabem dignificar sua idade, souberam e sabem honrar, por aÇões e obras, a atiM
vidade intelectual, artística, pólítica ou mesmo física que exerceram ou eXercem.
Assim, vale lembrar, em termos mundiais e históricos, que obras-primas
literãris eternas, Como--a "''Divina Comédia" de Dante, o "Don Quixote", de
Cervantes, e o "Paraíso Perdido", de Milton, foram produzidas pela inspiração genial de cérebros cinqüentenãrios ou sexagenários.
Na música, as duas grandes óperas de Verdi, "A ida" e .. Otelo", foram
escritas q-uando o compositor tinha 58 e 74 anOs, resPectivamente.
Picasso produziu .. Guernica" - Obra ma.ior da pintura universal com 55 anos e, aos 60, 70 e 80 anos, ainda nos legava notáveis composições
artísticas.
Se desejarmos exemplos mais recentes, aí estão os septuagenários Henry
Fenda e Katharine Hepburn, ganhando os "Oscars" de melhor ato r e melhor
atriz cinematogrãfica de 1981. E, ainda, a extraordinária Marguerite Yourcenar, que, aos 78 anos, em 1980, explodiu como o maior sucesso da literatura
mundial, tornando-se a primeira mulher a ser admitida como membro da tradicional e hermética Academia Francesa, após 345 anos de existência dessa
austera e respeitada Instituição.
Passando à atualidade brasileira, encontramos tantas dessas personalidades exemplares, que enumerã-las seria cansativo e, certamente, injusto, já
que haveria esquecimentos: Prefiro, pois, sintetízá-las, todas, na lucidez, na
energia e vitalidade, na visão pioneira e na açào -inovadora e empreendedora
do mestre e amigo Roberto Marinho, Presidente das Organizações Globo e
Presidente de Honra desta Assembléia Nacional sobre Envelhecimento, em
tão boa hora organizada pelo incansável e competente trabalhador das causas
da teiceira idade, _que é o Doutor Euclides Santa Cruz Oliveira.

C:.

Lembrando-nos de tantos notáveis, figuraS amadas, seguidas e imitadas,
devemos recordar, aqui e_agora, aqueles que não tiveram vez ou não herdaráiii" f:irodigalictadeS iTitelectuàis para _a genialidade.
·
Lembremo-nos dos que Viveram e vivem na humildade, no anonimato.
Dos que, com suor e fadiga, tam~ém const~uíram familias e, hoje, não a:s têm
mais ou são por elas relegados, aPagandO-se, tfístemente, na solidão e na miséria.
Lembremo-nps de que esses são a maioria. E s.ão seres humanos, como
nós, ou mesmo mais do que nós, pois trazem e curtem, dentro de si, a cansada
mas ~i v~ bagagem de sabedoria vivida e jamais perdida.
_ -~_ão esses, Ç>s'frágc:t~ ~sqU~~i~os, desall_lparado_s sêres, que merecem nossa
atenção.
Para eles, nesta hora e nesta Assembléia, -devem ir nossas propostaS.
Na certeza de que contribuições valiosas, críticas construtivas e formulações práticas sobre a situação atual da velhiçe_, surgirão deste Congresso, a
LBA- órgão_çio_ Governo Feqeral que tem aseu cargo?- política e a operacionalização da assistência aos idosos,- não poderia deixár passar este evento sem trazer aqui suas experiências e sugestões, submetendo-as à 3.nãlise deste auditórío seleto e eminentemente técnicO.
Compenetremo-nos, antes, porém, de algtins pontos que julgo importantes e servem, sobretudo, para romper velhos tabus e preconceitos pseudoufaníStás.
"Não há nenhuma razãó lógica para um país orgulhar-se de ter uma população jovem.
Isso, afinal, não é nenhuma conquista-demográfica de um povo ou de
uma civilização, nem tampouco, Uin ptiVilégio ou apanágio naciOnal.- É- apenas um fato biológico e ·uma realidade estatística.
Quase todos os países do mundo têm nos jovens a parte majOThária de
sua população, até porque serão sempre eles a maioria em números absolutos, mesmo quando, como ocorre atualmente no Brasil, os velhos aumentem
consideravelmente em números relativos.
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Outra falãcia: a população de um país serã cada vez mais jovem· na mesma proporção em que o tempo mê:dio de vida de sua população for cada vez
menor, o que, evidentemente, não ê o desejo de ninguém, pois significaria a
existência de uma alta taxa de mortalidade.
Isso nos leva a um segundo ponto.
O Brasil é um país que está envelhecendo.
Isso é mal? Pelo contrãrio, em termos gerais, parece muito bom, pois reflete considerãvel redução de nossa taxa de mortalidade, acompanhada de um
decrésciino racional das taxas de fecundidade e natalidade. Segundo os dados
do IBGE, houve, no Brasil, sensível diminUição na-proporção de jovens e aumento na de velhos.
Isso quer dizer que, enquanto a população brasileira total cresceu 70%
nestes últimos 20 anos, a população gerontina- de pessoas com mais de 60
anos - aumentou 136%; cresceu o dobro da outra.
Diante desse quadro que atesta o aumento do tempo médio de vida e,
conseqüentemente, da população idosa brasileira, diante desses números que
revelam, uma das mais expressivas conquistas da ciêhcia e da civili:Z:ã.ção humana, é dever de todos nós não permitir, por infundados pfeconceitos ou por
distorções de perspectivas sócio-económicas, que, erri vez de prêmio e regozijo, a longevidade crescente do brasileiro continue a ser um desencanto e um
estigma.
Creio - e para isso -esta Assembléia muito pociúã contribuir- ser chegada a hora de a sociedade brasileira dar a resposta a todos aqueles que, com
certa razão, a acusaram e acusam de insensibilidade diante do problema da
marginalização e esquecimento do idoso.
Isto me faz lembrar a lenda de Narayama, a tragédia daquela pequenina
aldeia japonesa, falha de todos os recursos, cuja população exilava, no alto de
uma montanha, condenando à morte, pela fome, frio e abandono, as pessoas
que completassem setenta anos de vida.
O mundo cristão, mais humanizado, criou os asilos, instituições mahtidas pelas mãos da caridade, onde , também, sob certos aspectos, os idosos,
desamparados, apodreciam em vida. Não se lhes facultava nenhuma ocupação que lhes servisse de terapia ou para enganar o tempo, como se diz vulgarmente. Assim, considero o aspecto mais importante da evolução social
brasileira, a mudança do conceito da caridade, do assistencialismo para promoção humana.
É tempo e hora de nos conscientizarmos desSa evoluçãO, de que não ê:
construindo asilos- muitos deles tristes depósitos de seres humanos erivelhecidos- que-resolveremos a problemática sóciO-eCoilômica~da velhice,- cada
vez mais crítica nos grandes centios urbanos.
--_
Precisamos romper :as barreiras das dificuldades habitacionaiS, mêdiéas,
ocupacionais, psicológicaS e éliltur3Is qUe- envolvem e condicionam a terceira
idade, tornando sempre mais grave e angustiante a vida daqueles que de nós
merecem carinho, reconhecimento, respeito e gratidão.
Para salvã-los, é preciso, como disse Simone de Biauvoif, septuagenária
ilustre, modificar a própria vidã. e quebrar a: terdVd conspíração do silêncio
qtie se abate sobre os velhos.
ALBA deseja partiCipar desse mutirão contra a iriseD.SiOilidaâe_e_u-níf-se
a todos os que aqui estão ·apontando as dificuldades, trazendo solidariedade,
sugestões e soluções, para, num esforço comum, ·quebrãr a conspiração e salvar nossos velhos.
O que somos e temos, o que fazemos e o muito que airida queré:TÍ:ÍOs etCmos de realizar, a política e a ação âe nosso-Progrãma-de Assistência aos Ido~
sos da LBA, vou tentar expor agora.
A tradiciOnal opção caritatívã e assiste"iicialísta- de :paiHCulafes::.. "tfabalho de inegãvel abnegação e espírito público, mas de reduzida dimensão face
ao problema geral- à qual se aliou, posteriorme-nte, ã mística- do jã mencionado pseudo-ufariismo do 'Brasil- País de Jovens"- esses dois fatos, durante muito tempo, bloquearam o surgimento de uma política governamental
para os idosos e desestimularam providências que poderiam ter contribuído
para a antecipação do debate e das soluções dos problemas decorrentes do
envelhecimento.
Uma das conseqüências dessas atitudes é o fato de termos ainda, no Brasil, limitações profissionais às pessoas, aposentadas ou não, com mais de 50
anos. E, em alguns casos, as barreiras etárias são ainda inferiores, o que gera
o desestimulo, o desencanto, a ociosidade e a solidão.
Somente em 1974 oficializou·se a assistência aos idosos, beneficiáriõs da
Previdência Social, quando a Secretaria de Previdência Social do então_ Miw
nistério do Trabalho e Previdência Social atribuiu ao INPS a responsabilida4

de de assistir, socialM-ente, os seguradoS e dependentes idosos aos quais jã se
prestava assistênCia médica.
Embora começando tarde, o Go_ve_rno bnlsfleiro, com a criação do Ministério da Previdência e AsSiStência Social, jâ deu passos certos e gigantescos
no sentido de ~tender os benefícios da _previdência e assistência socjal a Ufl1a
--~Xj)resSiVa parcela da população, ~té enti!o totalmente margi!Jalizada de nosso processo de desenvolvimento económico e de nosso sistema de seguridade
social. A Lei número 6.179, de 1974, que instítuiu, para os maiores de 70 anos
e inválidos, a concessão da Renda Mensal Vitalícia, igual à metade do maior
salãrio mfnimo, é uma dessas justas medidas, que hoje se traduz numericamente em benefício de l milhão e _3_00 niil pessoas nas ãreas urbana e rural.
Com a criação do SINPAS- Sistema Nacional de Previdência e Assistência ·social-, o Programa de Assistência aos Idosos, a cargo do INPS, foi,
em 1978, transferido para aLBA. Nossa Instituição, além de dar continuidaw
de a todos os compromissos anteriormente assumidos, adotou de imediato
novos procedimentos, ~uscando tornar ~ programa mais abrangente, com a
inclusão de idosos carentes e não previdenciãrios. A população carente brasiIeirã é, como todos sabem, :1 clientela prioritária da LBA, que atende, com
sua vasta e diversificada programação, não apenas os idosos, mas também a
~ãe, a criança, o excepcional e a família desprotegida e vulnerâvel.
Assim é q1:1e, com e!l..Q!Dles sacrifíciás Orçamentãrios, pudemos inserir os
idosos carentes em nosSo Programa, ampliando bastante, com isso, os atendimentos, que não chegavam a 30 mil pessoas em 1978 e atingiram, em 1981,
mais de 170 mil clientes.
O objetivo da LBA é a integração social do idoso.
Essa integração abrange a melhoria das condições de vida, o fortalecimento dos laços familiares e a formação de atitUdeS positivas diante da velhice, através de atividades de carãter preventivo, terapêutico e promocional.
Constituída de pessoas de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, ou daqueles que, mesmo não atingindo essa idade limite, estejam expostos a acelerado processo de envelhecimento, nossa clientela é atendida de forma indireta, mediante convênios com instituições assistenciais de inegável tradição e
competênciah-eSSetrabã.Ilio, ou de forma dlreta, nas próprias unidades executivas da LBA em todo o Brasil.
Uma das características mais significativas da população idosa por nós
assistida é a sua situação sócio-econ-ômica precãri8. e- marginalizante. Quando
não totalmente desprotegidos e carentes, esses idosos são previdenciârios com
aposentadorias e pensões de reduzidO valor, analfabetos, oriundos de famílias
pobres e numerosas e com baixa renda ou nenhuma qualificação profissional.
Ou então, e isto é muito comum, são idoSos caren-tes de afetO. São pessoas,
em função da idade, marginalizadas no seio da própria família.
O Pr_ogra,ma_._ dentro das diretri~es políticas do Ministêrio da Previdência
e Assistência Social, não quer somente ocupar as horas ociosas desses idosos
com atividades meramente criativas. A LBA, pelo contrário, tem procurado
redirecionar seus objetivos para a real e inquietante situação dessas pessoas,
afastadas do processo produtivo e excluídas, na família e na comunidade, das
oportu~idad~s de participação efetiva:
A ação direta da LBA em sua assistência ao idoso efe-tu·a-se ao nível indi~
vidual, grupal e comunitário.
Ao nível individual, a operacionalização compreende as seguintes faseS:
Elegibilidade para inscrição no Programa, através de diagnóstico sócioeconômico e fami~iar feito por equipe inter-prOfissional;
concessão de auxílios, indispensã veiS ao traúuD.ento sOcial do idoso;
encaminhamentos, quando for o caso, dos idosos a entidades conveniadas ou contratadas e a outros recursos da comunidade.
Ao nível grupal, efetiva-se nas unidades próprias da LBA, através da nu~
cleação de grupos de idosos, buscando favorecer a convivência e o bom rela~
cionamento entre eles, através de reuniões peri6dicas e desenvolvimento de
atividades sócio-culturais, artísticas, recreativas e laborativas.
Tais atividades se configürcim como meioS para levar o idoso a ter "objetivos_ de vida" e desempenhar outras ações que os façam participar efetivamente, como produtor, desde que não lhes sejam negadas oportunidades para
isso. O Programa é equacionado de modo a fazê~lo sentir~se membro participante da sociedade. A LBA volta-se, assim, para um trabalho educativo, com
vista aos seguintes propósit~s:
Oferecer aos idosos condições de aprendizagem e trabalho na área do artC$ailato, trabalhos manuais e horticultura, entre outros;
favorecer a ampliação <la renda individual e familiar.
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Ao nível comunitáriO, as atiVidades do Programa se revestem de duas dimensões, uma ligada diretamente ao idoso, com o propósito- de engajã-Io na
sociedade, e a outra, voltada para a comunidade, procurando conscíentízá-la
do papel que lhe cabe nesse intercâmbio-de intere_sses, que ê fundamental para
garantir o aprimoramento dos padrões técnicOs de assistência.
Nesse trabalho de conscieútização tenta-se atingir, ein primeiro lugar, o
próprio idoso, para, em seguida, alcançar o grupo fairiiliar e a comunidade.
ALBA vem procurando envolver, também, os organismos institllcíon.âis
públicos e privados para a realização de um plano de ação nacional, adaptável às conveniências de cada região do País.
Nesse envolvimento comunitãiiO,- deve-se ressaltar o apoio_ técniCo -dO
Programa Nacional do Voluntariado, PRONAV jLBA, que, através de suas
campanhas de mobilização e do continuado trabalho d~_ seus elementos voluntãrfos~- vem se tornando um surpreendente e eficiente fa:tOr niú.ltiplicador
das ações iníciadas.
De todas essas ações, gostaria de destacar aquelas que chamamos laborativas e que são voltadas para um aproveitamentO mais produtivo e rentãvel do
tempo ocioso dos idosos.
Já sobejamente realçada por todos os que se preocupam com o tema, a
importância dessas atividades ocupacio"nais, cOritO SalíC:lllOU-Gilber_to Freyre,
um octogenário notável, fundamenta-se na oposiçãõ conceituàl e existencial
entre os homens gastos pelo tempo e o tempo gasto pelos homens.
É, pois, dentro dessa concepção de utilização e valorizaçã-o- d_o_ tempo e
dos homens, que os projetes ocupacionais do Programa de Assitên-Cia aos
Idosos da LBA são desenvolvidos.
As atividades laborativas são consideradas, no infcio,--como terapêuticas.
Quando _o idoso é admitido no PrQgrªrna, ainda 11a fase de liberação de tensões, é levado a participar de atividades sem qualquer preocupação específica
de aprendizagem, mas sim voltadas para um engajamento inicial e gradativo,
num processo de adaptação harmoniosa à qQva re~lidade. __
.
Num estãgio mais_avançado de adaptação, quando jã se encontra num
processo de integração julgado ideal, o idoso começa a participar de cursos
com o compromisso de aprendizagem, que o tornarão capaz de contribuir
para o aumento da renda famil_iar.
Surgem dessa fase os uGrupos de Produção", momentQ em que o idoso
passa a ser considerado elemento decisivo e proâutivo dentrO- da sociedade.
Ele é tratado de forma igual, como qualquer um que produz e trabalha, dentro de suas possibilidades, e aufere, por seus próprio_S_ riieiõSe capãcídade profissiOnal, recursoS para a sobrevivência. Conci._tiíSta_, a·sSím.;-urha nova-dimensão existencial e marca sua presença atuante na comunidade e principalmente
na própria famnia, cujo relacionamento se modifica- Corilpletamente.
Na execução indireta de-nosso Programa, o atendimento é realiza<:fo mediante acordos firmados pela LBA com entidades públicas- e- particulares,
para desenvolvimento da assistência aos idosos, nos regimes de externato,
semi-iõternato e internato.
Em todas, mas sobretudo .na _modalidade de internato, as entidades espe~
cializadas se obrigam a um atendimento que engloba- além de alojamento e
alimentação - programação de ativic:lades sociaTs e ocupãcionais, atendimento médico e de enfe-rmagem e o fornecimento d~ medicamentos. As instituições conveníadas deverão çontar sempre com u~a equipe ÜJ.terPtófíssional
composta de médico, psicólogo, assistente social, recreador, fisioterapeuta e
enfermeiros.
Entretanto, é importante frisar que- a internação do idoso é uma medida
adotada como recurso extremo do Programa.
Hã restrições-de ordem técnica que se imPõem para desestimular, sempre
que possível, a segregação do idoso, através da internação.
ESSe atendimento só é feito quando a avaliação sóció-ecortômica do idoso comprova:
Desgaste físico e mental, que impOSSibilita a aqto~suficiência para ~s atividades da vida diâr_ia;
carência de recursos financeiros_, próprios ou._dó grupo familiar, para
prover alojamento;
inexistência de grupo familiar;
abandono total por parte da família.
Neste ano de 1982, Ano Nacional do Idoso, continuaremos- a buscar um
maior ãperfelçOamento e expansão do trabalho que vem sendo executado,
buscando, igualmente, consolidar, cada vez maiS, -a·-- fufegtaçãb~·-rntet
instítucional e a unifOrmizaÇão dos objCtivõs ·:e móaãlidades operacionais.

Um esclareci~ento nacic:nal__ ~~is profundo sobre os problemas da velhice, a iO.tensifiCàÇão di urTI irabalhÕ sOcio-educati"vo junto à família e à comu~
nidade, a preparaçãõ do pessoal técnico, a elevaÇão do padrão de desempenho das entidades, assim como a busca constante de nova~ alternativas de
atuação, serão sempre as preocupações na LBA.
A insatisfação diante da problemática da terceira idade serã nossa tónica, assim como é, eStou ·certa, a de todos Os que participam desta oportuna e
indispensável Assemblêia sObre problemas do envelhecimento.
O que pretendemos, como resultado final de nossas ações, é o estabelecimento de uma consciênCia, -â "criã:Ção- de uma mentalidade coletiva de valorizaçãO SOcial do idoso.
E que isso não- seja favor, más recónhecfmento, gratidão e dever de justiça da sociedade.
Os mais velhos que nâ:o são nem puderãm ser notáveis precisam ser Tiota:.
dos.
A dignidade de vida, -em cJ.ualquer idade~ é Un1 direito ín-8.líenâvel do ser
humano.
E que fique, pàra tódos;a liÇão poéfici e Vetdadeira de Mário Quintana,
brasileiro e septuagenário ílustre:
"Nem todos podem estar na flor da idade, é claro. Mas cada
um e~jã na flor de sua idade."
Muito obrig'ada.
- O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CA.RNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e SI-s. Senadores:
Estou_ recebendo do Si. Presidente da Câmara MuniciPãl de Campos,
EstadO do Rio de Janeiro, Severino VelosO -de Carvalho NetO, OfíCiO eíif que
me ê C'ó"ftitirticada a aprovação de requerimento do Vereador Helio de Freitas
Coeiho, Solicit8.ndo "a ªceleração das rriedidas com vistas a- que sejam liberadas as contrataçÕes-dos aprOvados no-ólfiriio -ConCurso pai'a AUxiliar de Escritório da Cahca Ec_onômica Federal, realizado em fins de 1980".
Tratando-se de reivindicação que envolve o interesse e até o direito de
milhares de pessoas, submetidas a duríssimas provas de um concurso público~
não posso deixar de atender ao apelo que me é feito, juntando a minha voz à
da _edilidade de Ca111_pos e à de todos os aprovados no referido concurso
público, esperando que os responsáveis não se olnitãm e nem retardem as
providências qu_e lhes competem.
Lembro que o Pafs vive época de dificuldades económicas e sociais, com
os mercados de trabalho sensjyelmente escassos, até_ mesmo prejudicados
pe(o fantasma do desemprego que ronda os diversos contig-entes de mão~de
obra disponíVeiS:
Os ~provados no concurso da Caixa não estão· conseguindo obter emprego em outra parte, não porque não sejam qualificados- a aprovação no concurso p~ova _o cont~ário - , mas porque, como jâ dito, inexistem disponibiliPade~_n(), mei-~d_o.
_
~ De ouÚa -pa-rie, se a Càixa: fez -~ealizar Oco'ncurso e -até anunciou como sóe acontecer - quantidades de vagas, é porque, certamente, precisa
do trabalho- dos aprovados, nadajustifica_ndo que continue a adiar sua designação- ou contratação.
Por último desejo informar que a contratação aqui reivindicada não está
alcançada pela vedação prevista no art. 9• da Lei n• 6.978, de 19 de janeiro de
1982, porque, justamente, se trata de contratar pessoal aprovado em concurso público. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A sessão de amanhã serã destinada, em carãter especial, a homenagear o Professor Euryclides de Jesus Zerbirii, de acordo com deliberação anterior do Plenãrio, ao aprovar requerimeritq 9t? autoria do Senador José Sarney e OlJ:tros Srs. sena-dores.
Desta- forma, _n_ão serão _designadas matérias para a Ordem do Dia.
~ ...Q_SR,_PJU:~.JDE:N'fE (t\h.nirJ?into) 7 ,Nada mais havendo a tratar, de-,
claro encerrada a sessão.~

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 45 __ minutos.)
ATA DA 68•, SESSÃO REALIZADA EM 20-5-82
(Publicada .!!O DCN-Seçio II de 21-5-82)

Retificação
Na página 1687, I• coluna, após o Parecer n• 273, de Í982, da Comissão
de EconOmia, sObre a Mensagem n9 35S, de 1981, nas assinaturas que o àcomp-anham,
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Onde se lê:
Sala das Comissões, ~4 de março de 1982. -José Silva, Preside~ te- ...
Leia-se
Sala das Comissões, 24 de março de 1982.- José Richa, Presidente- ...
SECRETARIA-GERAL DA MESA
RESENHA DAS MAT~RIAS APRECIADAS-DE 1• A 31 DE MAIO
{Art. 293, inciso II, do Regimento--Inú:ri:tõf-

..

Projctos aprondos e encaminhados à sanÇão
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 125, DE 1981 (n' 4.457/81, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da _República, que autoriza a doação, à Sociedade Br"asíleira de Geografia, do doniínio útil do terreno
que menciona, situado no Município e Estado do Río de Janeiro. SESSÃO:
19-5-82._(extraordináría)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 31, DE 1982 (n• 5.979/82, na
Casa de orig_em), que reajusta os valores- de verlcini.êniOS, salários e proventos
dos servid_ores da Câmara dos Deputados, e dâ outras providências. SESSÀOc I9-5-82. (extraordinária)
·
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 132, DE 1981 (n' 5.104/81, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a doação, à, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de imóvel situado no Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. SESSÃO: 20'
5-82. (extraordináriá)
Projetos aprovados e encaminhados à promulgação

.

•

PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO N• 27, bH98l(niio4Í81,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Internacional
sobre Busca e Salvamento Marítimo-SAR, concluída ein-Hamburgo, a 27 de
abril de 1979, entre o Brasil e diversos pafses. SESSÃO: 19-5-82, (extraordinária)
-PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO N•26, DE 1981 (n• 101/81,
na Câmara dos DeputadoS) que aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Orii!nial áo -UrUguai, pelo qual se c_oordena a distribuição de canais para o Serviço Móvel Marítimo, na faixa de 2065 a 2107
kHz, concluído em Montevidéu, a 8 de julho de 1980. SESSÃO: 19-5-82. (extraordinária)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nó 10, DÉ 1980 (n• 49/80,
na Câmara dos Deputados) que aprova o texto da Resolução n• WHA 29.38,
aprovada pela 29• Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 1976. SESSÃO: 20-5-82. (extraordinâria)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N•4, DE !981 (Comissão de Economia),
que autoriza a Prefeitura MuiliCiPal de PotiieridaOã~ EStadO-de -Sãõ Paulo, a
elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada. SES·
··
.
SÃO: 26-5-82. (extraordinária)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• s;DE 1981 (Comissão de Economia),
que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa, Estado de Minas Gerais, a
elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e urri-inilhões, setecentos e cinqUenta e
seis mil, setecentos e vinte e cinco-cruzeiros), o montante de sua dívida conso·lidada. SESSÃO): 26-5-82. (extraorâlnãria)
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 243, DE 1981 (Comissão de Economia), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em
Cr$ 2505.952.900,00 (do"is bilhões, quinhentos e cinco milhões, novecentos e
cinqüenta e dois mil e novecentos cruzeiros), o montante de Sua dívida consolidada. SESSÃO' .26-5-82 (ex(ia()rdinãria) ·PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 18, DE 1982 (Comissão de Finanças),
que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar operação de
empréstimo externo nO valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares
americanos) destinada ao Programa de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros daquele Estado. SESSÃO: 26-5-82. (extraordinária)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 6, DE 1981 (Comissão de Economia),
que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos, Estado de
São Paulo, a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois mifhõeS, setecentos e dezoito
mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) _o
montante de sua dívida consolidada. SESSÃO: 27-5~82. (extraordinária)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 18, DE 1981 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira, Estad-o de
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, Cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. SESSÃO: 27,5-82. (extraordinária)
··

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 123, DE 1981 (Comissão de Economia), qUe aUtoriza aPi"éfeitura Municipal de Campo Florido, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões,_ cento e setenta
e um mil, cento cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
SESSÃO: 27-5-82. (extraordinâria)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 130, DE 1981 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Mlinicipaf de Dracena, Estado de São Paulo,
a elevar em Cr$ 15.457.279,03 (quinze milhões, quatrocentos e cinqUenta e
sete mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros e três centavos) o montante de
sua dívida consolidada. SESSÃO: 27-5-82. (extraordinária)

e

Projetos aprovados e encaminhados à Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 57, DE 1982, de autoria do Senador Itamar Franco, qu-e-nxa as especifiCações da cédula individual de votação
a ser adotada no pleito eleitoral de 1982. SESSÃO: 19-5-82. (extraordinária)
EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•
41, DE 1981 (n• 2.443/79, na Casa de origem), que altera a Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação, aprovada pela Lei n~> 5.917, de
IO de setembro de 1973, e dâ outras providências. SESSÃO: 26-5-82. (extraordinária)
EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•
I. DE 1982 (n' 5.495/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a criação de Municípios no Território Fede·ral de Roraima, e dâ outras providências._SESSÃO: 27-5-82. (extraordinária).
Projetos Aprovados em Primeiro Turno

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 121, bE 1981 (n• 4.998/81, na
Casa de origem), que dispõe sobreª criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco e dá outras providências.
SESSÃO: 26-5-82. (extraordinária) '
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 17, DE 1982 (n• 5.645/81, na
Casa de origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribu- na! Regional Eleitoral do Estado de Goiás, e determina outras providências.
SESSÃO: 26-5-82. (extraordinária)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 20, DE 1982 (n• 5.000/81, na
Casa de origem) que dispõe sobre a criaçãõ de cargos na Secretaria do Tribu~
na! Regional Eleitoral do Estado do__ Maranhão e dâ outras providências.
SESSÃO: 27-5-82. (extraordinária)
Projetos Aprovados em Turno Único e Encaminhados à Comissão de Redaçào

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 28, DE 1981 (n• 106/81,
na Câmara dos Deputados), 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 de A vjação Civil-CLAC, aprovadas pela 4• Ass~_!!lbléia do ~~ferido orga~í~m"o internacional, realizada em Bogotá, de 19 a 5
de dezembro de 1980. SESSÃO: 20.5.82. (extraordinária)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•29, DE 1981 (n•107f81,
na Câinarã dos Deputados), que aprova o texto das notas trocadas, em 16 de
junho e 16 de julho de 1980, em Brasília, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Est~dos Unidos Mexicanos,_ pelas quais foram introdUzidas modificaçõeS ii Olexto do Convênio sobre Transporte Marítimo, vigente entre os- dois países. SESSÃO: 20-5:82. (extraordinária)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO_N• 35, DE 1981 (n• 86/81,
na Càmara ÇÍ.;)S_ Deputados), que aprova o texto das notas trocadas entre o
Governo_ da República Federativa do Brasil _e o Governo d_a República do
ch~Ie, enl -~antia_go, a 10 de outubro de l98q, que introduzem modificações
-no Convê_iJ.io sobre Transporte Mªrítfmo, concluído entre os dois países a 25
de abril de 1974. SESSÃO: 20-5-82. (extraordinária)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 40, DE 1981 (n• 95B/81, na Câmara do.s Deputados), que aprova o texto do Protocolo de Emenda que modifica o art._l4 da Convenção para a Unificação de Certas Regras
em Matéria de_Assistência e Salvamento Marítimo? de 23 de setembro de
1910, concluído em Bruxelas, a 27 de maio de 1967. SESSÃO: 26-5-82. (extraordinária)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 141, DE 1981 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefêitura -Municipal de Altinópolis (SP) a elevar em Cr$
11.282.510,68 (onze milhõeS, duzentõs e oitenta e dois mil, ql!inhentos e dez
cruzeiros e sessenta ~_oito centavos) o montante.de sua divida consolidada.
SESSÃO: 26-5-82. PROJETODE RESOLUÇÃO N• 193, DE 1981 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeítura Municipã.I de Caputira (MG) a elevar em CrS
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2\.17\.\50,00 (Vinte e um milhões, cento e setenta e urn mil, cento e cinqUenta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. SESSÃO: 26-5-82.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 8g, DE 1981 (Comissão de Economia), que a-utoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a
elevar ertl Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil,
cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. SESSÃO:
27-5-82.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 174, DE 1981 (Comissil.o de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Unaí (MG) a elevar em Cr$
258.475.000,00 (duzentos e cinqaenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e
cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. SESS~O: 27-5-82.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 236, DE1981 (Comissão d~ Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Belém (PA) a elevar em Cr$
226.141.400,00 (duzentos e vinte e seis milhões, cento e quarenta e um mil e
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. SESSÃO: 275-82.
. PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 124, DE 1981 (Comissil.o de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ituverava (SP) a elevar em Cr$
31.793.420,61 (trinta e um milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada. SESSÃO: 27-5-82.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 39, DE 1981 (n• 88/81,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Oriental do Uruguai, para a Coordenação de Consignações e Uso dos Canai$ de Radiodifusão Sonora em FreqUência Modulada
na Faixa de Ondas Métricas (88-108 MHz), concluído em Montevidéu, a.8 de
julho de 1980.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•42, DE 1981 (n•I08f81,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai
pelo qual se estabelece uma faixa non aedificandi ao longo da fronteira dos
dois países, concluído em Assunção, por troca de Notas efetuada a 16 de setembro de 1980. SESSÃO: 27-5-82. (extraordinária)
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Relativas à Escolha de Autoridades

MENSAGEM N• 26, DE 1982 (n•87f82, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à_ deliberação da: Senado a _escolha do_ Senhor Heitor Pinto de Moura, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil à República da
Guatemala. SESSÃO: 19-5-82. (extraordinária)
MENSAGEM N9 76, DE 1982 (ni 173/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Doutor Fernando Gonçalves, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal
de Contas da União, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Guido
Fernando Mondin. SESSÃO: 26-5-82. (extraordinária)
MENSAGEM N• 94, DE 1982 (n' 198/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente d-a RepUblica sUbme-te oà deliberação do Seriado a escolha do
Doutor Orlando Teixeira da Costa, para exercer o Cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Raymundo de Souza Moura. SESSÃO: 26-5-82. (extraordinária)
MENSAGEM N• 68, DE 1982 (n' 143/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor 1talo Zappa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular da
China. SESSÃO: 27-5-82. (extraordinária)
MENSAGEM N• 90, DE 1982 (n' 191/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor João Luíz Areias Netto, Embaixador do Brasil junto à República Gabonesa, para, cumulafivamente, exercer a função de Embaixador do Brasil,
junto à República da Guinê-Equatorial. SESSÃO: 27-5-82. (extraordinária)
Projetos Rejeitados nos Termos do Art. 278 do Regimento Interno e Encaminhados. ao Arquivo
-

PROJETO DE LEI DO SENADON•l78, DE 1979, de autoria do Senador Bernardino Viana, que acrescenta parágrafO ao artig0--59 ·do Decreto-lei
n• 366, de 19 de dezembro de 1968, e dá outras providências. SESSÃO:??'?
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 87, DE 1980, de autoria do Senador Orestes Quércia, que i'evoga o artigo 14 da Lei n9 6.620, de 17 de de~
zembro de 1978. SESSÃO: 27-5-82.
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, §I•, da_Constitufção, e eu, Pa-ssos Pôrto, ,,_
V ice-Presidente do Senado Federal, no. exercício da- Presidência; promulgo ~ ~eguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 44, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.898, de 21 de dezembro de 1981, que "prorroga o prazo de vigência de incentivos fiscais previstos na legislação do imposto de renda''.
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' l.S98, de 21 de dezembro d~ 1981, que "prorroga o prazo de vigênCia -de incentivos fiscais prevfstôs ná]êglsíaÇãódo imposto de renda".
Senado Federal, 2 de junho de 1982. ~Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Congress<J'Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I •, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, I•Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 45, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.899, de 21 de dezembro de 1981, que "institui taxas relativas a atividadcs
agropecuárias de competência do Ministério da Agricultura e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.899, de 21 de dezembro de 1981, que "institui taxas relativas a
atividades agropecuárias de competência do Ministério da AgríCultura e dá outras providências.
Senado Federal, 2 de junho de 1982. -Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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ATA DA 80~ SESSÃO, EM 2 DE JUNHO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESID.ENCIA DO SR. PÀSSOS PÔRTO
Às /4 hOras e 30 miiwtos; aChiml-se presentes Õs Srs. Senadores:
Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo
Parente- Aloysio Chaves- Alexandre Costa -:-José Sarney- Alberto Silva - Bernardino Viana - Helvídio Nunes- Almir Pinto - José Lins-

Aderbal Jurem a- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Pa_ss~s Pôrto -._Jl!_t~hY Magalhães- Lomanto Júnior-

Luiz ·Viana-- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral
---Peixoto- Hugo Rarnos...~tson Carnei_ro- Itamar Franco- Tancredo
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Neves- Amaral Furlan- Franco Montara_-:- Henrique Santillo -_Lázaro
Barboza- Benedito Canelas- Gastao Müllcr- José Fragelli- Affonso
Camargo - Lcnoir Vargas - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)-Sob a proteção de Deus, inicia·
mos nossos trabalhos.
_ _ ___
Esta é uma sessão especial destinada a homenagear OProfessor Euriclydes de Jesus_Zerbi_ni, nos termos do Requerimento n'?-73, de 1982, de autoria
do nobre Se-nador José Sar_ney e _outros SrS. Senadores.
O homenageado está n_a Cãsa, no Ga~inete_ do Sr. Presidente. Para
introduzi-lo no plenário, designo uma Comissão Composta p-elos Senhores
Senadores Franco Montoro,_ Nilo Coelho e Nelsor _Carn~ei;rQ.jfausa.)

(Acompanhado da Comissão designada, dá entrada no plenário o
Professor Euriclydes de Jesus Zerbim:) (Palmas)_
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra à nobre Sena·
dora Laélia de Alcântara, que_saudarã o ilustre homenageado, Dr. Euric!ydes
de Jesus ZerbinL (Palmas.)
.
·
A SR• LAf:LIA DE ALCÂNTARA (Pronuncia o seguinte discurso.)Exm'? Sr. Presidente do Senado Federal, Exm'i's. Srs. Senadores, Ilustríssimo
Professor Dr. Euriclydes d~ Jesus Zerbini, minhas S"eri.hofas e me!JS §~~l!<?~es:
O Senado Federal orgulha-se e enche-se de júbilo em hor[lenag~r, nesta
sessão especial, um dos mais ilustres brasileiros de nósso tempo, um méãicõ
que, ao aposentar~se aos 70 anos de idade e após 46 anos de intensa ati vidade
profissional, pelo seu valor pessoal, e pelos seus mérítos de cie.ntista, consti.~ui
admirável modelo, para o Brasil e para o mundo científico, de homem devotado à causa da Medicina especializada.
_
Esta Casa orgulha~se e alegra-se em recepcionar um professor eméritO,
um cientísta respeitado e admirado pelos mais destacados membros das
maiores entidades culturais e científicas·· do mundo; um profisSióiiãi escolhido
para integrar mais de 50 sociedades médicas brâ.sil_ejras e e~trangeira~s; um médico convidado a participar de mais de duas centenas de congressos científicos relacionados com doenças torãxicas e cirurgia cardiovascular; um autor
de apreciadas monografias, com mais de 400 Contribuições no cap-tpo da medicina especializada; um acatado colaborador das mais conceituadas revistas
mêdicas do mundo, com mais de 28~- trabalhos, publicados, quase todos
sobre cirurgia cardíaca.
.
Diante da figura do insigne professor de clínica cir'tirgica; qüe teve ã ventura de iniciar seu aprendizado nos longínquos anos de 1932 sob _a orientação
do grande mestre Alípio Corrêa Neto, ainda hoje dignificando, c_om os seus
84 anos de idade, a medicina brasileira; do competente administrador do
Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de São Paulo; do emérito mestre d~
cirurgia intracardíaca; no notável pioneiro, rtã- América- latina, dos cardiotransplantes; do notável técnico de cirurgia torácica~ pulmona~ e cardiovascular a quem tanlo deve a Medicina brasileira, não podia o Senado Federal ficar
indiferente e em silêncio, no momento em que, após haver prestado tantos e
tão assinalados serviços à medicina e_ ao povo brasileiro, invés de preferir gozar com dignidade o ócio a que fezjus])elÕ intenso trabalho que desenvolveu
ao longo de quase 50 anos, como Titã da Medicina, e um borõ samaritano,
prefere não abandonar s.eus pacientes e ~uas pesqui~as,_procurand? tornar
realidade o plano, há muito tempo acalentado, de dedicar..,se, exclusivamente
às cirurgias do coração, que o tornaram ~niversalmente famoso.
Para quem pensa que a aposentadoria do Dr. EuriclydeS de Jesu~ Zer~jl)i
poderia significar, pelo menos, uma redução do ritmo intenso que imprimia a
seus múltiplos afazeres, como prOfeSSOr catedrãticó, como administrador e
'como médico, deu ele, enfático, a resposta: .. Estou apenas_ me livJ;ando de atividades burocráticas que o cargo exige; no fundo, terei -~maiS t~iilpo ainda
para dedicar-me com exclusividade às cirurgias·_e aos meus_p~ci_ent~"· E
acrescenta com a modéstia dos sábios: "Quem sabe, ag~!a,- pro_êl_uzirei um
pouco mais".
_
___ _ _
lô, ainda, o Dr. Zerbiniquem nos dá aos 70 anos de ida<:\e adrt!iJ:âvelli_ção
sobre a iinportância do trabalho, ele que não~soub_e_fa~e(outrf~~isa s_el1:~?
trabalhar; HO-trabaJho.", diz ele, .. é _a única_fO_foui ex1~tente~de v_~~~r o·s o~
tâculos, -e o homem deve ter uma dedicação-:- ~uito -~r-ande a~ele. -~~canso só
serve para quem estã doente".
Estes, SrS. s-enado_res, é o testeJ11Unho que nos dá _q~em P!~~?U quase
meio século de apreciável contribuição à ciência e à cultura:; estas s_ão as :palavras proferidas por alguém que se aposenta em idadeprovecta mas ainda com
firme disposição de colaborar em beneficiO do próximo.
_-o-o~
St. Presidente e Srs. Senadores, o Dr. Euriclydes de Jesus ·Zerbini, por
certo, não mais se dirigirá todos os dias à direÇão da cãtedra pãra :~inistrar
suas magistrais aulas;- talvez não mais realiz~,as mesmas t~ês ciru~~}as diárias
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que costumava realizar, nem supervisione as oito intervenções realizadas pela
sua equipe. Não nos eSpantaremos, porêm, Sr. PreSidente, Srs. Senadores,
minhas Senhoras e meus Senhores, se soubermos que vem Logrando produzir
mais do que produzia.
Continuará a ser o mesmo professor emérito e acatado pelos seus inúmero-s alunos;- será ó mesmo médico incansável e respeitado em todo o mundo
científico; será o mesmo cientista, o principal responsável pela c-riação de uma
escola revolucionária de ciru,rgia _ç:ardíaca, a partir da qual foi possível
formarem-se, em escolas brasileiras, médicos tão competentes como os existentes nos mais avançados centros internacionais. Por isso pôde ele, com incontrolável mágoa, censurar aqueles que viajam ao exterior em busca de tratamento para seus problemas cardíacos, clínicos ou cirúrgicos.

O _s_r. Gi/van Rocha -

Permite V._ Ex•

A SR• LAÉLIA DE ALCÃNTARA
dor Gilvan Rocha.

7'

~~

•

aparte?_

Terei o prazer de ouví-lo, Sena·

O Sr. Gi/van Rocha- Nobre Senadora Laélia de Alcântara, V. Ex• fala
em nome da já numerosa_ Oposição nesta Casa. No entanto, não poderia deixar de interVir no seu" discUrso, na qualidade dupla de ç:o_lega de V. Ext-, e ambos nós col"E:.~as dO Professor Zerbini. Çreio que para quem teve uma for~
,maç~9 intelectual ~omo nós, médícos,_ e para aqueles princiPalmente Que tívC- r3:m a· yentura de Sentir~ eril certo -momento da sUa vida, a presença da fé, nà"o
podemos entender a criação da vida, dentro daquela escã.fàda evolutiva, senão cOmo .um-a obra transcen.âental. Quando o se vivo- rompeu aquela barreira que o Jesuíta e Filóso(Q Teillard de. Chi:udin chamou de "estalo dà
criação" e deixou de ser putametite ·animal para ser urna criatura transcendentil, houve a suprema -reaTizilçã·o do Criador. O homem deixou de ser como
um tigre, qu~ permanecerá tigre daqui a 200, 300 anos. Adquiriu o sensO, adguiriu a_.intC?Iie;ência e, muito mais do_ que isso, adquiriu o sentido da criatiVidade. Ohom~m se realizou, eritão, como umi dádiva de Deus. O Professor
Zerbini é bem um representante dessa raça animal que recebeu essa transCeri~
dência. Mas muito mais do que um cidadão comum, Dr. Zerbini recebeu
aquele outro tempero da divindade que foi a vocação. O que é a vocação senão um toque- divino? O Dr. Zerbini realizou-se, _na sua vocação; ele é homem, é um animal de transcendência e é um vOcacionado, plenamente vocacionado; vocad~onado naquela- carreira qUe nos arrebata a nós, médicos,
aquele-que tein direito de entrar nas intimidades do divino. o médico não terii
direito de decretar morte;:,_ mas tem o supremo direito de prolongar a vida. :E:
por isso; nobre Senadora, que eu me atrevi a entrar no discurso de V. Ex•,
para re_alçar esse toque humanístico e divino de um profissional completo da
MediCina, daquela profissão qUe tem muitO- de humano e muito mais que humano, tem muito de divino, no sentido de dizer a S. S• o Professor Zerbini,
como colega, que me vejo realizado em olhar para sua obra, como cliente,
que me sinto agradecido e, como participante desta Assembléia que é de todo
o Brasil, eu me sinto profundamente engrandecido em perceber que o Senado
Federal vive uma das suas melhores tardes, ao realizar uma homenagem mais
justa possível a esse grande vulto da história contemporânea da nossa Pátria.
MUito' qbrígado a V. Ex~, eminente Senadora.
A SR• LAÉL!A DE ALCÂNTARA- Eu que agradeço, felíze honra·
da, pela sua intervenção, nobre Senador Gilvan Rocha, neste meu pronunciamento, que veio ser enriquecido com suas palavras de fé.
--- É este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em rápidas pinceladas, o perfil do
homem e_do profissional que ora homenageamos nesta Casa; do homem simples, rilodesto, tocado evangelicamente pelo grande amor aos que sofrem nos
leitos dos hospitais; do cientista consciente de seus deveres, competente e de-votado_ínteifamente à causa da Medicina e_ de sua especialização: a cirurgia
cardiovascular, na qual, como ninguém, se destacou, como grande introdutor
de uma_ técnica que assombrou o Brasil e o Mundo; enfim, do grande criador
da Fundação para o Desenvolvimento da Bioengenharia, órgão auxiliar do
·in.stitl;lto do Coração, e que tão relevantes serviços vem prestando à Medic_ina
brasil~ir~.
-É.. pOis-, Com justíficado orgul_!lo :e_imensa sa_tisfação que, con1:o médica e
·Como põ-rta-voz do meu Partido, nesta Casa, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, desejamos render, nesta sessão especial, o preito de nossa
-maiOr admiração e m·ais profundo respeito a um brasileiro que, após cumprir
tão brilhante trajetótia na carreira -mêdka e na cá~edra, nos dá um exemplo
edificante de dedicação ao trabalho, de devotamento à ciência e de des.Velo
pelos que sofrem (Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra ao nob.:e Sonador Nilo Coelho.
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O SR. NILO COELHO (Pronuncia seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, minhas Senhoras, Autoridades,
eminente Professor Dr. Euriclydes de Jesus Zerbini:
Eu gostaria muito de falar de improviso, com o coração que ainda não
tem descompasso, para falar com a alma livre, como merece o homenageado
da tarde. Mas os companheiros mais velhos que ouvi, todos disseram que era
um derespeito, em vista da delegação que eu recebi, porque, sendo Líder,
quem devia estar aqui era o autor do requerimento, meu dileto e eminente colega José Sarney, que promoveu esta magnífica oportunidade nacional de nós
todos aqui podermos entoar um hino à cultura, à sabedoria, à inteligência,
aos homens que sabem vencer pelo talento e pela perseverança.
Eu vou cumprir o meu mandato, Deus sabe como.
O Senado Federal se reúne, hoje, nesta sessão solene, para receber em
homenagem um grande brasileiro, um homem que vem dedicando toda sua
vida à profissão que elegeu para oferecer o seu trabalho e sua inteligência, um
estudioso que vem deixando a ciência mais sábia do que a encontrou, um homem simples, um cidadão como ele próprio se disse: "um trabalhador braçal"
na Medicina, mas na realidade, para todos nós, um cientista que, a exemplo
de todos os verdadeiros e notáveis homens do saber, face à grandiosidade da
verdadeira ciência, inspira humildade, o respeito e a sabedoria.
O Senado recebe hoje o professor Euriclydes de Jesus Zerbini para formalizar, nesta homenagem que lhe tributa, um justo e merecido reconhecimento pelo trablho profícuo que vem realizando em seus 70 anos, dos quais
47 de profissão médica e de docência universitâria, fato comemorado pelos
seus discípulos e admiradores em todo o brasil.
Uma vida que se apura no convívio do sofrimento humano, e não se em~
pedemiu no egoísmo e na vaidade. Do seu talento e do seu idealismo o desejo
permanente de mitigar o sofrimento "dos desamparados.

Na Revolução de 32, o espíritO paterno novamente: cinco filhos, cinco
servidores de São Paulo, a fibra paulista falando mais alto do que tudo. E este
jovem estudante, na escalada daquele matraquear insultuoso e agressivo, mas
falando em nome de uma coisa mais alta, foi para a linha de frente. E foi lã
servir como estudante nas enfermarias dos campos dos soldados paulistas. -É
este homem que nós estamos homenageando. Interrompe o curso, mas conti~
nua. E em 1935 conclui o mais brilhante de todos os cursos que um aluno podia fazer na escola mais famosa que tinha a América Latina.
Um ano depois de terminada a sua carreira universitária, já era assistente
de Alípio Corrêa Neto. Jã era frequentador dos porões de todas as mazelas
humanas,-de todos os sofrimentos. Na Santa Casa,jâ não bastava a clínica de
Alípio; ele jâ ia atrâs da cllníca do velho professei Alves de Lima e inicia a
sua arrancada na cirurgia geral. Vai a galope, e se empolga com tudo que vê
na cirurgia de urgência; depois, toma de assalto, o Sanatório de Jaçanã. E se
decide pela cirurgia torâxica, nã. qual não-foi o segundo, porque já entrou sendo o primeiro em todas as lêcniCas cirúrgicas, em que inovou.
Cirurgia difícil, cirurgia desafiadora, cirurgia comprometedora, porque,
além da dificuldade de tratar um doente tuberculoso, naquela época,- quando
não existiam antibióticos, ainda havia o risco próprio do operador pela falta
de recursos. Zerbini enfrentou tudo isto.
Em 1939,já era livre~docente. Começa a guerra e nem tudo na guerra é o
sofrimento que a gente pensa. Por conta da guerra, ele tem a oportunidade de
ir aos Estados Unidos, que estava pobre de quadros médicos, porque todos os
seus médico estavam mobilizados na frente de guerra. E ele vai servir em
Missouri, com um grande especialista de cirurgia toráxica, Evarta Graham,
com quem faz estágio e oride todas as portas de todos os serviços americanos
abertas, a partir daquele instante. Era o grande momento da vida de Zerbini,
o início da sua cirurgia torâxica.

Sr. Presjdente e Srs. Senadores, pelo quanto a imprensa tem escrito esse
personagem bem sucedido, seria desnecessário apresentá-lo ao Senado daRepública, não fosse a im-posição de minha consciência em deixar ihsCrito nos
anais desta Casa, depositário de valiosas informações sobre a vida nacional,
para a posteridade, os dados, as conquistas e os serviços prestados pelo eminente médico ao seu País e à comunidade médica do mundo inteiro.
Nasceu Zerbini numa bucólica cidade de interior. O seu muezim íntimo é
a cidade de Guaratinguetá; puiS~cem todos os acontecime:itios, de tOdOs.-os
instantes da sua vida.
Filho de um professor de Humanidades, o Professor Eugênio, imigrante,
qualidade de que ele tem um grande orgUlho é somente a hora em que ele é
orgulhoso, é ao saber sua origem simples e - a sua escalada grande. E uma
mãe meiga e simpática, -como tinha que ser urna itiliana de Gênova, da terra
do descobridor, onde tudo tinha que ser um porto a dizer boa viagem ao seu
filho, bons acontecimentos, bons fados a lhe acompanhar pela vida inteira.
t este homem que nós vamos homenagear hoje, com esse aco~panha
mento paterno e materno que sempre lhe serviu de amparo em todos os instantes da sua vida. Ele, talvez, tenha sido- poeta; com o pai que teve, deve ter
lido e deve ter ouvido muita voz cantante e muita poesia bonita. E, certamente, ouviu aquçla que diz:

A inquietude, própria do estudioso e pesquisador, que sempre motivou
Zerbini fez com que penetrasse cada vez méiis nos mistérios e segredos do
tórax humano, chegando finalmente a dominar, ao nível do conhecimento da
época, o saber mais fundamental sobre o coração, acreditado como o âmago
da vida e a sede da alma.
Retornando, em 1957, aos Estados Unidos, realizou novos trabalhos e
conviveu com o reconhecido especialista Lillehei e outros importantes expoentes da medicina em vârios centros de cirlligia cardíaca, naquele país. Jã
e_stav_a_ele decidido pela cirurgia cardíaca: Ao Tegressar -ao Brasil, passou a se
dedicar cada vez mais e de maneira intensiva-à cirurgia do coração, fase em
que desenvolveu um revolucionário pioCesso de circulaçãO extracorpórea,
com aparelhos que substituíam artificialmente órgãos do tórax durante a intervenção a que eram submetidos. Aí ele teve uma grande colaboradora.

"Sai na estrada larga,
contempla o horizonte,
olha à direita e olha à esquerda.
E, de vez em quando, olha para trás, para ver os homens e os
amigos
e ver as crianças -que te seguem
porque, para tudo isto e para o livr_9 que a natureza te acompanhã
há de ter uma coisa -que é uma única coiSã-fnoCente do mundo,
que é o amor. ••
E foi com este amor e com este ímpeto Que saiu de Guaratinguetá~ foi
para Campinas e partiu Piirã. cónquisúu-; São -PaUlO. Che&oU- na épOca âÜrea
da Faculdade de Medicina de São Paulo, toda ela cheia de professores europeus: Renato Lochi, Bovero, Dorsi, ensinando Histologia. E aguele filho de
italiano, orgulhoso de encontrar entre os seus os maiores da Casa. Ele foi ãluno distinto de todo o seu curso. Jâ no quarto ano era monitor e, no fim do
ano, ass"istente. Apoiado pela mão forte de Alípio Corrêa Neto, iniciou sua
escalada. A sua escalada de médico. E aqui uma pass2gem: este homem notâ-vel que nós homenageamos hoje, no- primeiro dia de uma intervenção cirúrgica, tem um desmaio; e quando volta para casa, não fosse a austeridade paterna, teria mudado de profissão. O que teria perdido este País se não tivesse
Zerbini, este médico notável, cujo aniversário estamos comemorando?

O primeiro mod6Io de aParelho deste tipo artifiCial é trazido por ele do
exterior e pela primeira vez é usado em nosso Pais. Para o seu melhor aproveitamento, cria-se o que poderíamos denominar de uma pequena -oficina do
coração e pulmão artificiaiS, dentro do Hospital das Clínicas, que seria o primeiro passo para se criar o Instituto do Coração, hoje uma realidade.

A 3 de dezembro de 1967, quando a irilprensa mundial ainda dedicava
manchetes à repercussão do_extraordinâriO fe"ito do Dr. Christian Barnard, a
equipe do Dr. Zeibini, em São Paulo, realiz3.va em 12 horas de trabalho uma
operação inédita no gênero e na téCnica, cOlOcã.ndo o Brasil na era da mediei~
na do futuro.
A importância do Taio Se pode traduzir compulsando tudo que foi escrito
no rtoticiãrio; as mensagens do Pre&idente da República, de Governadores.
Tudo isto consagra o feito realizado pelo Professor Zerbini.

Ainda mais valioso que o própriO trãi1splante, de conveniência social e
médica ainda controvertida- pelo problema da ética e da rejeição que inibiu a
euforia destas experiências, é a t~ci:tólogia_ que _fo_i d~_envolvida para a realização do eventº~ este, r~almente, é dC inestim-áVel valor, pois permitiu hoje
tratamentos arltes impossíveis.
A severidade de alguns críticos do transplante chegou a afirmar que esta
prática é um crime, o doadOr Um-logrado e o receptor um desenganado.
Mais é uma reâ.lidade irisofismãvel que a medicina creSceu extraordinariamente -a--partir das experiências de transplante de órgãos.
Tivéssemos que estabelecer em termos físicos a extraordinária obra do
Piofessor Zerbini, haveríamos de tomar o Instituto do Coração como o seu
aspecto mais significallvo. Zerbini foi o criador e-o n1aior incentivador desta
que é hoJ~uf!la grandiosa insti_fllição, em pleno funcionalmente no Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
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Permitam-me transcrever, para conhecimento desta ~sa, dados e informações sobre o instituto do _coração, extraídos do discurso que o doutor Zerbini proferiu, quando de sua inauguraçã-o, em 4 de fevereiro de 1975:
"A organização do Instituto do Coração foi, desde o iníçio,
realizada com o mãximo cujdado. Após estabelecftilento de suas finalidades e necessidades básiCas, uma corilissão-CoilslitUída pelo Dr.
Delmont Bittencourt, enfermeira Claiice Ferrarini e arqi.iíteto'"Nelson Daruj, Vísit(úJ e CsfiidO-U a·-organizaÇãó dos seguintes institutos:
Variety Clube Heart Hospital de Meneâpolis, dirigido por Lillehei;
Texas Heart Institute, em Houston, diiígTdo por Denton Coolley; e
os insfitUtOsdecardiologia de Montreal, dirigido por Paul Henri; de
Dusseldorf, dirígido por Derra; de Lyon, dirig_ido por Froment; do
MéxiCo, dfiigido por Maestro Cha_vez; e de Tokyo, dirigido por Sakakibara. Com base nesses estudos, o lnstitutq do Coração foi projetado por um grupo de arquitetos brasileiros d_o Departamento de
Obras Públicas do Estado de São Paulo."
Nota-se-;-pois; Senhores· Senaâores, a preocupação de Zerbirii e sua equipe-de criar uma instituição dentro dos melhores padrões a nível mundial.
Descrevendo-o afirmava Zerbini:
uEste instituto tem característicaS firóprias com 31.000 metros
quadrados de construção em 11 pavimentos, além de um edifício
anexo de 1.500 metros quadrados, destinado ao laboratório clínico e
unidade totalmente isolada para o tratamento_ de doentes infectados. Terá um grande ambulatório e âreas de internação para 270 pacientes, departamento de patologia, equipado inclusive com microscopia eletrônica, departamento de cirurgia experimental para pesquisas no campo da cardiologia e cirurgia -cardíaca, centro experimental de pesquisa em bioengenharia para desenvolvimento e produção de equipamento médico· tais como- marca-passo_, _va_Jvul~s
cardíacas artificíais; -Córã.Çãô artifii::iã.l ~te, serviçO de eml;';rgência
para casos agudos, laboratório de pesqu-isa -clíniCa- destinado ao estudo, entre outros, de problemas que afligem a nação cO-mo a- febre
reumãtica e doeriça de chagas, anfiteatrO, biblioteca, departamento
de documentação científica, Centro ·ae processamento de dados, unidade de cardiologia preventiva, moderno centro cirúrgicO, departamento de hemodinârriica, unidade de tratamento de coronariopatias
agudas, de reabilitação, diáliSe e trarisplante, eitfte outras, exigidas
- --pela cardiologia avançada".
E mais adiante:
"Este instituto, trànsforma em realidade os anseios de um pequeno grupo que iniciou seus trabalhos em 1934 na Santa C~sa de
Misericórd_ia, realizando intervenções simples como a sutura de ferimentos cardíaco_s, e transformando-se, com o passar dos anos, em
uma grande equipe de cardiologistas, cirurgiões, enfermeiras· e técnicos que contribuíram com trabalhos origlilais nõ cã.mpbâa Cardiologia e sempre mantiveram o Brasil eill plano ~e -~~ualdade com os
países piorieirofetn Cirurg(a Cardíaca. O segredo pãra esse sucesso
foi-a liberdade de pesquisa e de trabalho, o respeito aos_ allse1os dÕs
mais jovens e a s~lução dos problemas de equipe por entendimentos
pessoais. Há muitos anos, decidimos, o Professor Luiz Decourt e
nós, a união dos grupos de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca em uma
unidade, não acreditando que uma rfgida legislação univ~rsitâria de
centros inter-departamentais seja o remédio para o estímulo da pesquisa e da produção-cientifica. Este é o "primero centro clínicocirúrgico da nossa faculdade, reunindo os especialistas dos departamentos de ClíniCa Médica e de CirúrgiCa por shilpleS eTiteridiinento
entre dois professores-titulares, que nãu- disputam chefias mas sim a
prçje_ç~() d:a Ca~~i?_logi~ br~~ile_ir~.'-~~
E finalizava Zerbini:
"Estamos seguros _de que_ nossa produção será multiplicada nos
campos da assistência ao- doen,te, d~ ensin_o -e da p~q~ís~, respondendo assim à confi~m-Ça depositada pelo Governo do Estado ele São
Paulo em nossas equipe, ao colocar sob nossa responsabilidade um
dos mais iriodernOs --centros do mundo, destinado ao estudo dos
problemas do coração e da circulação. Nosso grupo, que iniciou a
fabricação do equipamento básico~da CirUrgia Cárdíaca em modesta oficina localizada nos porões do HoSpital das Clínícis, e realizou
os primeiros estudos experimentais para a circulação extracorpórea
com equipamentos irilpiovisados por artífices, agOra pode oferecer
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à nova geração as possibilidades da Eletrônica, da Bioengenharia,
da Bioquímica, da Coinputação e da Organização Moderna, possibilitando futuras·e avançadas contr~buições, no momento já etrfprogresso, sobre a circulação assís.tída, o coração artificial, as novas
técnicas de revasculariza:ção do miocárdio, novas e melhores válvulas cardíacas artificiais, as téciiica-s ·para a Cirurgia Cardíaca com
parada circulatória total_ sob hipotermia, a possibilidade de correção das cardiopatias congêOitas no- recém-nascido e vãrias outras
contriOu"iÇões que nos permitem imaginar as perSpectivafde Cardiologia do futuro."
·
Creio Senhores Senadores, que as palavras do Doutor Oscar Cés-afliite,
n_a mesma solenidade de inauguração do Instituto do Coração, deixa evidenciado _a impoitância de Zeibini em todo este processo." Dizia o então Di relo r do Hospita] das Clíriicas, Doutor Oscar-césar Leite;
- _"Tenacidade, ~bslif~:aç~'? para atingir o~jetiVos, capacidade ao
formar u~a das m-aiores escolas cirúÍ-gÍCas do mundo, nome u·niversal da Cirurgia Cardfa.ca, eis alguma coisa de Euryclides de Jes_us
Zerbini."
..Pioneiro em vários campos da Cirurgia Cardíaca --válvulas,
transplantes, pontes; cirurgia pediátrica- eu vos afirmo!... será por
ele, neste_ Instituto,_ que nosso País terá o coração implantável."
Senhor Presidente, Senhores Senadores:
Esta magnífica àbra deixará perpetuada em termos reais; em J.Yresença
física, õ esforço realizador do Professor Zerbini.
Mas, indiscutivelmente, muito mais impOrtante é a obra que Zerbini deixa no campo do atendimento médico propriamente dito. Pacientemente, a
cada dia realizou intervenções cirúrgicas que salvaram inúmeras vidas. E, ainda, exerceu salutar atividade docente.
Muitos foram os seus alunos de Cirurgia Cardíaca no curs-o_ médico e no
de pós-graduação da USP.
Segundo dados publicados pela Imprensa, até 1967, sua equipe teria realizado cerca de 4.000 operações.
SignifiCativo é o seu esforço em treinar um grande número de cirurgiões
brasileiros e sul-americanos que hoje diri"gem diversos centros de Cirurgia
Cardíaca no Brasil e em outros países da América do Sul.
E foi por esta constante e profícua atividade docente, pela sua indiscutível capacidade de exercer o magistériO, que inúmeras faculdades deram-lhe o
títuílo de Professor Honorário. Citaria, para que fique registrado nesta Casa,
a- Faculdade Cayetano Heredia de Lima, ~eru; a Faculdade de Medicina da
Universidade Católica do Chile; a Universidade Nacional Mayor de San
Marcos de Lima; a Universidade Federãl de Pernambuco, meu Estado; a
Universidade Federal de Santa Maria; a Universidade Federal do Paranã; a
Universidade Federal da Bahia_~a Universidade Mayor de San Andrés, em La
Paz, Bolívia; a Universida-de Federal do ~io Grande do Norte; a Universidade de La Repúbfica Oriental del Uruguái, Montevidéu.
A mera citação dessas universidades deix_a patente o reconhecimento que
lhe tributam importanteS centros de ensino médico no Brasil e em outros paí_
_
_
-ses da América Latina.
É realmente expressiva a posição _de destaque_ que o Professor Zerbini
ocupa em função de suas atividades ci.entíficas. De tal ordem é a consideração
em que o têm que 54 sociedades médicas, brasileiras e estrangeiras, o distinguiram como membro honorário.
A American Association for Thorácic Surgery, a Sociedad Argentina de
Cardiologia, a Sociedad V enC::iciefii~ de;: Cilrdi6Jogi~, a American Colllege of
Chest Physicians; a Sociedade Colombiana de Cardiologia, a Sociedade Peruana de Cardiologia, a Academia Peruana de CirU,rgia, a Sociedade de Cirurjanos de Chile, a Sociedade Alvadorefta de Cardiolçgia, entre outras, o
eJev:;tr~m à hierarquia da honorabilidade, corno sabemos, privativa daqueles
que -rec-onh~Clda~e~tç~aüng_~m-_~~~~feva:~o__ gi::a-u -d~-~sa_piêriCia.
ZCrbini'particl-JYOt.l de 314 corlirêssos médiCOS relacionados com dOe-nÇas
_torá~icas e cardioVascJ..Ilar~, t~ndo oferecidq _mais de 400 trabalhos à reflexão
dos participantes, -cõfttnbu-indà d-é rTI~meit-à efetíva·p~ara:'-o prOgresso dO éO_rthec.iment9 _médico- e desenvolvimento científico desta área 4o s_aber.
Trabalhos seus foram divulgados nas revistas maís conceituadas e_especializadas no assuntQ.
O Dr. Zerbini e sua equipe desenyolveram processo para tratamento cifúrgico de várias cardiopatias congênii.as e adqUiridas e promoveu com sucesso_ a substituiÇãO- das válvulas cardíaco~s por prótes~ e enxertos biológicos,
com menção especial para às válvulas de dura-mater que, praticamente, não
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produzem os chamados fenômenos tromboembólicos, dispensando o· uso de
anticoagulantes e todos seus incovenientes.
Dominando técnicas e habilidades muito avançadas sua equipe contribuiu com grande experiência na revascularização imediata do miocárdio nos
casos de insuficiência coronária aguda, sendo, em 1969, uma das primeiras a
realizar este tratamento.
o- Professor Euriclydes de Jesus Zerbini, Senhores Senadores, sempre
atuou dentro da modéstia própria daqueles que realizam as obras grandiosas
e imorredouras. Mas o Brasil e outros países reconhecem como extraordináriO o seu trabalho, traduzido nos 125 títulos honorários e 88 homenagens
de diversos governos pela sua contribuição no campo da cirurgia cardíaca.
E este homem, em entrevista concedida à imprensa em 1979, disse não
acreditar qtre o seu-sucessO se devesse ao seu talento, e sim à intensividade e
persistência do trabalho. ''A arte é a sublimação da técnica", segundo ele.
Modéstia e recato são as palavras com as quais se poderia caracterizar a
acão com que o professor Zerbini, e sua equipe, impriniem ao trabáfho quevêm promovendo na ârea da cirurgia cardíaca.
O número de pessoas - de recém-nascidos a idosos- que devem sua
vida aa Dr. Zerbini é incontável. Seja por sua intervenção direta, seja pelas
diversas operações que foram feitas por aqueles que tiveram no mestre Zêrbini o seu orientador e o responsável por sua formação científiCa.
Modéstia e recato caracterizam sua vida no lar, junto aos seus familiares .
Procurei, sem em nenhum momento imaginaf-rile um desveO.dador do
respeito que se deve ao Dr. Zerbini, encontrar algum fato pitoresco, de conhecimento público, que quebrasse o rigor deste pronunciamento e não en~
contrei nada que pudesse comover este plenário- e este cientista. Somente
identifiquei algo- de extrema importância, que eu jâ sabia, a história jã ha vii
contado. Todo homem importante tem ao seu lado uma grande Companheira.
A colaboradora no início de atividade da vida profissional de Zerbiní é, sem
dúvida, o seu anjo da guarda. Ele deve, um dia, também ter r~citado __ uma
poesia:
''Mão que outra mão afaga,
Pé que outro pé pisa,
Carícia lânguida e vaga
Só quem ama e quem divaga
Sabe o que isto é.
Isto é amor."

E dona Dirce. (Palmas.)
Dona Dirce, é, sem dúvida, um dos pontos fortes (J_Ue o Professor Zerbini
tem tido durante toda a sua vida. Sentamos juntos, no almoço, e ela contava
os. tempos da pobreza, quando a sala de cirurgia não podia ficar perfeitamente calafetada - e era a instrumentadora da sala, de joelhos- de joelhos; Srs.
Senadores!- tapava as frestas da sala para que o doente tivesse conforto.
F. assim que Se fez a medicina deste cientísta que estamos celebrandO.
O Sr. José Sarney- V. Ex' permite um aparte, nobre Senador Nilo Coe-

lho?

O SR. NILO COELHO - Com prazer.
O Sr:-JOSéSarni:y -- LainentO interromper o- seu discurso. Se V. Ex• não
tivesse aludido à minha iniciativa, eu estaria des_Obrigado deste aparte. Devo
confessar que o requerimento para que esta sessão fosse realizada não traduz
um gesto de cortesia, mas sim um serviço que, considero, prestei ao Senado,
Casa -que-- é o repoSitô'rio da memória· ItaciOriat A unaninildãde dOs Senadores, a entusiástica adesão a esta homenagem faz com que esta Casa seja a expressão do reconhecimento da Nação inteira a urii-dos momentos maiores diinteligência ·nacfóõal rio--setor da ciência nlédicã, o Professor -zerbini.
No Congresso Nacional, não é comum sessões em hom_enage~ ~ pesso.as
vivas. Eril 25 anOs que aqU:i Cstou, poucas vezes isto oCoriéu. O -cjúe agorã -assistimoS tem a~fir18.1Id8.ae m3ior de deixar nos Anais, para o perpétuo silêncio
da História, a gratidão e ajustiça do povo brasileiro, através do Orgão político da Federação, que é esta Casa, a Um homem qUe" dediCoU sua vida-à" M-edicina, criãndo escolas, formando equipes, desbravando ramos do conhecimento, desvendando técnicas, aprimorando conceitos e colocando o Brasil no
nível de igualdade, em todo o mundo, na cirurgia do coração.
Sou testemunha do sacerdócio humano e sábio do Professor Zerbini,
cuja perSonalidade, totalmente despojada das exterioridades da fama e humil- de na grandeza do seu conhecimento e no domínio da sua arte, adquire uma
aura de santidade e de simplicidade, que constitui a característica fundamental do seu espírito.
- -- --E a segurança desse pleno domínio que está sempre presente no silêncio
tenso das salas de operação, onde a graça da vida repousa nas mãos do Proo
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fessor Zerbini, em cujo trabalho estão presentes de maneira constante e dramâtícã-a: aflgú"Stla e a es-pe-ra·nç·a~-0 des-aparecer O sobreviver, no sortilégio de
todos os destinos.
Devemos ressaltar na obra desse grande brasileiro a sua capacidade de
formar escolas, de ~ransmitir conhecimentos e de criar recursos humanos que
hoje operam os hospitais de doença do coração do Brasil e de muitos outros
países.
Os nossos Anais guardarão não a sua alegria ou vaidade de estar presente neste instante com a sua famflia e seus discípulos, mas a nossa grandeza de
saber reconhecer um dos homens mais extraordinários da vida científica contemporânea do País. (Muito bem! Palmas.)

e

O SR. NILO COELHO- Meu caro Senador Josê. Sarney, o seu aparte
enriquece e fortalece o m_e~_ discurso.
- Foi Dona Dirce que infOrmou a um amigo, partiCularmente: Zerbini não
gosta de usar relógios, e não o faz por um mOtívo muito simples, por não desejar, ao entrar em uma sala de cir~rgia, ter a idéia de tempo, mas da necessidade de atender ao paciente- pelo tempo que for necessário. Dentro da sala
de operação só lhe- inte-ressa a vida humana, que está em suas mãos, nada
mais do que isto.
Qualquer pessoa que se aproxime do ProfessorZerbini -por necessidade médica, ou por outra qualquer contingêilcia- há de encontrar uma figura
humana profunda, plena de saber e humildade, capaz de gerar confiança e
certeza. E é a este homem, ao cientista urli~ersalmente reconh~ido, ao professor emérito, hoje corneffioiando o seus 70 anos, Quê o SenadÕ, nesta sessão
solene, manifesta a -sua -homenagem e a sua gratidão pelo exemplo que dã às
novas gerações de médicos e pelo tanto de conhecimento que acrescentou à
Medicina brasileira.·
Nós estamos orgulhosos de ver, no Professor Zerbini, um cientista brasileiro elevado à admiração e ao respeito da comunidade científica do Brasil e
do mundo. Pois, é pela formação de nossos homens, pelo fortalecimento de
nossas instituições e peJa credibilidade de nossos -pioPósitos e realizações que
aqui procuramos cumprir nossa rriissão.
Nesta homenagem que o Senado lhe presta, Professor Zerbini, temos
diante de nós a pluralidade convergente que médicos e Medicina sugerem à
vida brasileira.
A-Medicina, -tal como a identificatitos erii sua pessoa, é um estilo de vida
dedicada à compreensão. Um poema de Deus, uma luz em cada solidão. Uma
forma de melhorar_ a vida _do Homem, tratando-o e libertando-o.
Louvan~o-o,_exalt~m-~s a todos que ftzer_a_m a _Medicina no Brasil. Reye:-_
rene-iam os a CCoifeia -PiCanço Barãõ de Itapoan, do ffieu Pernambuco distante, fundador em 1808 -do }9 cursO médiCo no Brasil, na cidade do Salvador.
Tudo parece tão longe e tão perto!
A história .Plural dos méclicos brasileiros não se isola na Medicina.
Temo-los na vida militar, nas letras e na política.
O Congresso os teve de forma lúcida e criativa em sua tribuna e nas suas
Comissões: bastaria citar aqui Clementina Fraga, HaiTiilton Nogueira, Brito
Velho, Josué de Castro, Ruy Santos, Vivaldo Lima e tantos outros.
_
Meu querido Prof~ssor, d~ fundo da minh~ memória pernambucana,
trago-lhe o depoimento de Oliveira Lima, o gordo Dom Quixote de Parnamirim. Há poucos dias aqui, citando Oliveira Lima, dizia que ele tinha tido a
bravura de brigar com Rio Branco e com JOaquim Nabuco; hoje, ele não é de
briga; hoje, ele é de amenidades.
Ele dizia do Professor Antônio Austragésilo que era um médico jurito-de
quem se ·podia ter uma dor!
De V. Ex• pode-se dizer mais:
Ê um médico junto de quem se pode ter muitas dores. Até porque sua
vida de sãbiçsolidá_rio que junta a cabeça às fl_lãos para pensar, inoVar e fazer,
é endendida por todos como um exercício de tranqUilidade. Na forma cristã
dos sursum corda, só hã um sentimento que nos agrega: o de levíssima carga
de gratidão, que sobe dos corações aliviados, nos quaiS se diluíram muitas dores!
Eu me recordo de um cliente seu, um- amigo dileto meu, que morava no
Piauí, nuln lugar chamado Monsenhor-Hipólito. Eu tinha uma fábrica de tecidos em Picos, passava sempre na beira da estrada ·e esse amigo meu tinha
uma usina de beneficiar algodão. Seu cliente, por longos dez anos; um seU
cliente desenganado, pois já tiilha sido operado de vãlvulas; coração bovino,
não tinha perspectiva clín-ieã.- EU,- seinpre que encontrava o· João Afraes- de Alencar, lhe dizia; ..João, como vai?" Ele respondia: ''~ Preparando-me
·
para ir paia SãO Paufó''.
Eu ficava espantado com aquilo e perguntava à irmã dele sobre aquele
solteirão, boêmio invertenido, que não obedecia a médico nénhum. Imagi-
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nem 0 trabalho que ele deveria dar ao Professor. E ele me dizia: ... Governador''- naquele tempo eu era Governador de Pernambuco- ·~ó em conversar com o Dr. Zerbini eu já fico bom".

porque temos adoração pela água e que as lágrimas são gotas d'água predosíssimas e, portanto, que as nossas valem mais do que as lágrimas do mundo inteiro.

As circunstãricias me afastarain dos caminhos que sonhei na mocidade,
mas não apagaram a flama de admiração -pelos que ensinam e formam escolas
médicas. A imaginação me transporta corri incontida saudade ao velh_o terreiro de Jesus- e deparo-me na veneranda e vetusta Faculdade de Medicina,
orgulhosa de ser o berço da medicina brasileira - a grande escola baiana que
um dia mandou para São Paulo, Pirijã da Silva e Oscar Freire, figUras inapagáveis das páginas médicas do Brasil.
Na minha saudação, cheia de emotividade, existe muito de admiração,
reconhecimento, e uma vibrante saudação. Para mim, no passado e no presente, estamos todos orgulhosos, por tudo que tem feito Zerbini,
agradecendo-lhe tudo o que tem feito exemplarmente, de mão_s dadas a ciência e· ·a -Caridade.
Esta Casa; Senhor ProfessOr, é a representação total da Federação. Aqui
estâ o País! Naquela forma dita pelo Senador Sarney, aqui está o País agradecido, aqui estamos todos nós numa postura de orgulho, porque nós estamos
celebrando uma vitória da inteligência, a-qUela sua caminhada áspera, aquela
sua perseverança, aquela sua luta permanente, a sua equipe, a sua razão de
ser! Dona Dirce- "o desconforto todo que V. Ex' conseguiu levar para casa". As horas que não foram dadas ao lar e que foram transportadas para mitigar o sofrímento daqueles infelizes, nos porões de todas as desgraças das
mazelas humanas. A celebração desta tarde representa um pouco de alguma
coisa que a Nação po-de lhe oferecer.

O SR. NILO COELHO...::. Meu~ cl!ro Professor, em nome dos que estão
aqui, em nome dos que aqui não pOdem chegar, em nome da Nação brasileira
saúdo_ efusivap-1ente o líder da medicina brasileira! Prqf~sor Zerbini, a Nação
se orgulha do seu filho, filho de imigrantes, orgulho para nós, construtor nosso, exemplo nosso. Deus o guarde, Professor! ( falmas. O orador é cumprimeliiiiâo.)
-

O Sr._ Lázaro Barboza -

O SR. NILO COELHO -

Permite-me V. Ex' um aparte?
Pois não.

O Sr. Lázaro Barboza -Senador Nilo Coelho, é até constrangido que
interfonipo o brilhantíssimo discurso de V. Ex' nesta homenagem que o Senado presta a essa grande figura de brasileiro que é o Professor Zerbini. Eminente Senador Nilo Coelho, homem de profundas convicções cristãs, eu -tenho a certeza de que hâ certos homens a quem a mão de Deus abençoa e avaramente os distribui sobre a face da Terra, para serem- os grandes luminar~s,
os protelares dos seus semelhantes, os mitigadores dos sofrimentost O Professor e cientista Euryclides de Jesus Zerbini, sem dúvida alguma, é um deles!
E é. por iSto, eminente Senador Nilo Co.elho, que ele não precisou esperar,
como D. Pedro II tendo visões de luz e de glória, a justiça de Deus na paz da
História, conio diria o poeta, nem o reconhecimento d~ Nação brasileira ao
eminente Professor e cientista, em ·companhia de sua esposa, de sua equipe e
de seus admiradores. Ele recebe, em vida, do Senado da República, a justiça
do reconhecimento que, na sua unanimidade, representando a Nação brasileira, esta Casa lhe tributa neste instante!

O SR. NILO COELHO- Sr. Professor, vou terminar. Falei pela Maioria, mas aqui a unanimidade é uma voz só; ninguém teria dificuídade para falar de Zerbini. Eu quero falar pelos que não puderam chegar aqui, pelos outros João Arraes de Alencar perdidos neste País, os quais gostariam apenas
de ouvir a sua voz! Não precisavam de um toque mágico do seu bisturi. Eles
estão ansia.Odo por um dia melhor de saúde. E nós temos hoje_ o nosso Instituto do Coração.
E quero contar um episódio que não é uma piada, Professor. Eu estava
no Simmons College de Boston, erri dtzembro, hâ dois anos. Havia uma manchete numa revista em inglês, numa fabulosa reportagem sobre o Instituto do
Coração. E não é que um gaiato, um assistente de um transplante de rins, depois de apressadamewnte compulsar a revista, pergunta: "'Senador, isso é
uma fotomontagem?" Eu disse: "Não. Esta é a Casa do Professor Zerbini,
que você tem obrigação de saber que existe".
Professor, o Brasil inteiro- sabe que V. Ex' existe. Disso, estamos orgulhosos.
O.Sr. José Lins- Pertnfte V. Ex' um aparte?

O SR. NILO COELHO O~Sr.

Pois não.

José Uns- Senador Nilo Coelho, vim hoje do Cearã com o objeti-

vo especial de assistir a esta reunião, na qual o Congress_o homenageia o Professor-zerbini. Comentando esse fato no Aeroporto de Fortaleza, um amigo
me pediu Que- externasse, ·em nome do nosso Estado, o nosso contentamento,
por esta homenagem que o Senado presta a S. Ex'- e que agradecesse, por minha voz, o bem que ele fez enxugando tantas lágrimas dC pais, filhos, irmãos e
de esposas que vivem no nosso Estado. Eu disse ao meu amigo que o Professor Zerbini tem enxugado lágrimas por todo o Brasil e até pelo mundo intei~
ro. Mas ele me respondeu que as lãgrimas dos cearenses são mais preciosas,

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- O Senado vai ter a honra de ouvir o Professor Eu!~c_l~?~ de Jesus _Zerbini_._
O SR. EUR YCLIDES DE JESUS ZERBINI- Sr. Presidente, Sr• Senadora Laélia de Alcântara, Senadores Nilo Coelho e José Sarney, Srs. Senadores, minhas Senhoras, meus Senhores:
É um prazer e uma grande honra receber esta magnífica homenagem.
Durante tantos _anos de incertezas, de dedicação, de desilusões, deficiênciáS e
dificuldades, nunca poderia imaginar que minha carreira univerSitária
encerrar-se-ia neste sagrado recinto do Senado da República. Estou perfeitamente ciente de que poucos brasileiros receberam semelhante honraria e seria
falsa modéstia esconder minha sensação de glória e de orgulho. Por imposição legal, afasto-me da rotina da Universidade de São Paulo, libertando-me
da sobrecarga burocrátíCa. Agora terei mais tC:mpo para a ciêncía e para a
arte que a cirurgia exige, Contribuindo com todas minhas forças para trazer
saúde onde houver doença, felicidade onde houver tristeza até que meus dias
se terminem.
Foi a sociedade industrial que criou o velho como um resíduo, porque
ela é uma organização de consumo e de produtos. O velho não produz e não
consome e é elirili:itado. A-i'eaçã-o pskanalítica de culp3:, de injustiça ao que
contribuiu, é marcante, hoje. A sociedade estimulou a medicina preventiva
aumentando a vida média, hoje de 62 anos no Brasil; criou todas as formas de
proteção à saúde através da Previdência; criou a proteção ao idoso pela geriatria, gerontologia e gerontocracia; substituiU Olérrifó Velhice por terceira idade. Mas todas essas medidas visam eliminar a inatividade, diminUfr o número
de asilos e estimular o idoso a trabalhar, até que a imagfnação esteja extinta,
até que os poderes do pensamento estejam entorpecidos é a capacidade física
aniquilada. Somente esse é o velho, segundo Shakespeare: sem dentes, sem
olhos, sem gosto, sem nada.
Devo_ meu sucesso acadêmico e profissional a uma grande equipe de abnegados idealis_tas que sempre me acompanharam, e a uma numerosa plêiade
de jovens cirurgiões Qife~ vindos dos pontõs mais remotos do Brasil, das
Américas e de outros países, inteiram nossa eqUipe, durante o período" necessário para absorverem_ a nossa experiência, e volfarem aos seus serviços de
origem para a instalação de novos centros. Assim, criou-se uma Escola de Cirurgia Cardíaca, conhecida e respeitada em todo o mundo, sempre convidada e representada em todos os mais importantes certames internacionais, colocando o Brasil em uma posição de grande destaque entre os Países mais
adiantaclqs na especialidade.
A eVolução dessa grande equipe coincidiu cronologicamente com a -evolução da cirurgia cardíaca. ApóS substancial treinamento em cirurgia ger~l e
torãcica, estávamOs preparando para acompanhar e contribuir no desenvolvimento dos prfncip-ais períodos de evolução da cirufgia cardíaca. A primeira
etapa consistiu ein OperaÇões reàliZadás Sõbie- os grand-es vasos que chegam e
saem do coração e sobre o pericárdio. Em 1938, fizemos a correção do primeiro ferimento cardíaco e,· noS anos seguintes, perlcardiectomias, secção de
canal arterii:tl persistente,- operações de anastoiDose Vasculares-para o tratamento de crianças cianótiCas (Blue babies), etc. No segundo período de evoIução,-:entie 194S a 1950, aventUramo~nos- para- o interior das cavidades
cardíacas, introduzin_do_.o_dedo e alguns simples instrumentos através das paredes do_ coraÇão, evitando a saída de sangue com suturas volta_ do dedo. Esta
cirurgia intracardíâca fechada era feita pelO tacto, às cegas. Entre 1950 a
1955, inicioU-se o terceiro período de evolução, com operações intracardíacas
sob visão direta. Inicialmente, o paciente era submetido à hipotermia e, a
309C, sua circulação era interrompida durante 6 minutos, o coração era aberto, suas lesões corrigidas e a circulação restabelecida. Logo verificamos a necessidade_de maior tempo de exposições das lesões intracardíacas para a correção de patologias mais complexas, sendo introduzida a circulação extracorp6rea, que permitiu a s:upreSsão:das funções do coração e dos pulmões por 1,
2 ou mais horas, favorecendo ma-nobras intracardíacas seguras. Desde 1960,
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esses proce~'>OS foram aperfeiçoados, _sendo possível hoje empregar-se, em
recém-nascidos, a hipotermia profunda a cerca de l69C, para a proteção do
sL">tcma nervoso central, o que permite a retirada de todo sangue do o-rganismo e sua conservação fora do corpo, ao que se segue a parada circulatória total, verdaddra interrupção da vida durante uma hora, permitindo a abertura
do coração ramdo c, sem sangue, c a correç~o das maiS_c_omplexas _cardiopatias congêniws. A seguir, o s.anguc é reintroduzido no organismo, a temperatura é normalizada, os batimentos cardíacos são recuperados e a vida volta ao
pequeno ser, agora libertado das restrições de sua doença, para uma vida normal.
Funtásticus contribuições têm sido feitas naS últimás décadas pelo estudo
e dedicaç~o dos cirurgiões e cardiologistas, que limitam sua vida aos laboratórios de investigações e às salas de operações. No campo das cardiopatias
congénitas. podemos corrigir lesões as mais complexas como a transposição
das grundes artérias e oatras, com o emprego de tecido~ plásticos especiais
que permitem rt•,::tndar-se o coração c os grandes vasos, corrigindos suas lesões.

•

Incidentementc~ lembro a todo.s que no Brasil nascem 30 mil crianças por
ano com c.:<!rdiopatias congênitas, e três, segundo cilguns, sete_,_ em cada mil:
desses, JO% morrem sem tratamento. No presente momento, deve haver no
Brasil 260 mil crianças com cardiopatias congênitas, esperando tratamento .
As cardiopatias adquiridas pcli.t-evolução da febre reunl.ltica, da endocardite
baçteriana. da sífilis e da arterosclerose também podem hoje ser Corrigidãs
por operaçôes realizadas sobre us quatro do coração, sobre o miocárdio e
sobre as artérias corOnárias: Sabemos que a miOcãrdiÜpatfa isqüêmica, por
obstrudw da~ artérias coronárias, constitui o mais alto coeficiente de mortalidade na sociedade moderna. Admite-se que no Brasil morrem. por ano, 400
mil pes~·J~t:- com aterosdero.sc coronariana.. Numerosos fatores de risco~
como a hipertensão, diabetes, obesidade, fumo, etc. Favorecem o desenvolvime-nto de ateromas nas artérias. Compete à niedidmi- pievC:ntiva a e!llniriaçào
desses faton:s de risco. visando a diminuição da in"cidência da -an-iinri--do pei·
to. Mas cn4uanto esses estudos evoluem, a revascularização cirúrgica- do-miocàrdio ~~qut:mko. com pontes de safena ou anastomoses mamáriacoronárias, tem demonstrado conseguir diminuir a incidência do infárto do
miocúrdio t: da parad.a cardíaca, aumentando o tempo de vida dos doentes
com insufii!ncia coronária.
Nossa experiéncia demonstrou ser possível a substituição de segmentos
do coração, favorecendo a correÇão de várias lesões. Podemos introduzir no
organismo certos plásticos ou algumas substâncias inorgâniCas sem causar
reações. Todos sabemos, por exemplo, que as valvas cardíacas podem ser
substituídas por próteses mecânfcaS de diferentes tipos. Sabemos também que
podemos introduzir no organismo, material orgânico mortO e preseiY3.do,
sem reaç:io. Assim, em 1965, realiZamos a substituição de valvas card-tã:cas
por valvas de cadáveres, conservadas, e logo a _seguir por vâlvulas de porcos e
por próteses artificíais confeccionadas com duramáter de cadáveres, ou, com
pericárdio de bovinos, com resultados satisfatórios. Quando passamos- a introduzir no organismo substância biológica viva, defrontamo-nos com o difícil problema da histocompatibilidadc e da rejeição que coD.StltUi o desafio
atual para a sobrevida a longo prazo dos pacientes submetidos ao transplante
cardíaco_
Além das contribuições para o desenvolvimento da cirurgia cardíaca rio
País, gostaria de mencionar dois sctores cm que a contribuição de nossa equipe foi positiva c que também devem interessar diretamente aos legisladofes:
I) Desde cedo, nos defrontamos com os graves problemas da importação
de t.·quipumento cirúrgico sofisticado do exterior-. -Nossõs hospitãís i1âo" dis~
põem de recursos para manter <.1 constante demanda de equipamento caro e
de rápida deterioração c desuso. Esses aparelhos são enriquecidos por detalhes té~..·nicos .dispensáveis, introduzidos pela indústria permanentemente,
com ·..1 l'inalid·o.~de Je desatualizar os produtos já adquiridos e facilitar a venda
de nossos aparelhos. O médico desconhece a fisiologia -e o funcionamento do
equipamento médico e torna-se em um escravo e cliente da. Indústria. Há
muitos anos, tivemos a idéia de estudar o equipamento que necessitávamos,
tkscobrinJo que, eliminada a sofisticação, seu funclõnaffieiito é-Sfmple:S-e sua
produç;'tu perfeitamente possível no nosso meio. Organizamos então uma pequena ofil'ina experimental, com mecânicos não especializados, no porão do
Hospit~li da:. C!ínic<.ts, onde começamos a produzir o equipamento que preci~Ú\'amos. lnil'ialrnente, com muita modéstia e sem recursos, logo progredimos, c. atuulmente. contamos com um atualizado Departamento de Bioengenharia. onde trabalham médicos e engenheiros que produzem todo o equipa-
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mente sugerido pelas necessidades da assistência ao doente e das salas de operações. (Palmas.) Não é uma produção industrial e sim um laboratório de investigações para a pi'odução de protótipos que São oferecidos às indústrias interessadas na sua comercialização. Esses programas têm recebido o apoio e o
estímulo do Governo através do Conselho Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnoióglco(CNPq), da Financiadora de Estudos e Projetos (FlNEP), do Fundo de Incentivo à Pesquisa Técno-Científica (FIPEC), da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Banco Nacional de Desenvolvimento Económico (BNDE). Esses projetos visam libertar o País da evasão de divisas e contribuem para a exportação de equipamento médicO- naciõnat-

0 segundo projeto a que eu me refiro é o seguinte:
2) A administração de um Hospital Universitário encontra dificuldades
aparentemente intransponíveis, criadas pelo enorme encarecimento do custo
do tratamento médico e pela modificação do sistema de saúde no País. Esses
faleis empob_recerri o Hospital, que não _consegue manier s~u nomeroso corpc_>
Clínico com permanente interesse científico, por falta de eqUipamento, e com
tranqUilidade económica, por falta de verbas. O médico transforma-se em um
funcionário desinteressado.
-- --

Quando iniciamos o funcionamento do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, 1975, deparamos com esses problemas, e nossa
incapacidade em administração não permitiu encontrarmos Uni modelo eficiente c harmônico de trabalho. Após visitar c estudar, por muitas v_ezes.
vários centros congéneres nos_Estados Unidos, convencemo-nos de que um
dos principais fatores para a produtivtdade-era a fixação do médico e dos funcionários à Instituição, em regime de dedicaçãO exclusiva, o que exigia uma
política salarial diferente da vigente entre riós. Iriicíamos então uma série de
contatos com personalidªdes que se d~stinguiranl, em nosso meio, nos mais
diversos campos da ati vidade humana, formando um grupo de assessores que
nos levou à criação de uma fundação de Interesse Misto e que permitiu que_o
Instituto do Coração fosse_beneliciaçio por uma orgé!nização elJlpresarial mo-derna, flexível e funcional. libertada dos entraves burocráticos e dirigida por
técnicos em administração de empresas. Esse sistema possibilitou a realização
de convênios de assistência médica, tecnológica c de pesquisa com as mais variadas instituições_, gerando receitas e fundos necessários para o suporte econômico de uma equipe em dedicação exclusiva e para a reciclagem do equipamento. A modernização da arcáica mentalidade e da antiquada estrutura
mostrou ser perfeitamente realizável através de um plano para a venda de
saúde e tecnologia, visando oferecer medicina atualizada e produzir ciência
nos padrões exigidos pelos centros mais avançados. mesmo nas condições de
descnvolvimerito em que noss-o País se- encontra.
Os Institutos Universitários no Brasil não têrii demonstrado os resulta~
dos que deles se esperava. A Universidade é a líder da Nação. Admite-se que
o Hospital Universitário deve ter prestígio, ser o pioneiro, contribuir para o
progresso da pesquisa, do ensino c para a melhoria da prestação de serviços à
comunidade. Ser um ex_emplo, ser o melhor. Para isso precisa contar com os
melhores profissionais, aqueles que mais se distinguem pelas suas contribuições e capacidade e que se dediquem integralmente ao Instituto Universitário. Profissionais assim qualificados são solicitados pelo mercado de trabalho com melhor pagamento e melhores oportunidades. O Estado não pode
suportar sozinho a grande solicitação de verbas para manter esse sistema em
fundo perdido. A Universidade pernlite dedicação parcial e o profissional
não quer perder as duas oportunidades: titulo universitário e vantagens do
mercado. O resultado é a queda da produção do Instituto Universitário que
passa a contar com profissional faltoso ou contrata outro menos competente
e mais barato. Se essa situação foi resolvida pela empresa privada, deve tamhém ser resolvida pelo Estado, com a criação de uma empresa mista forte,
que produza fundos para poder escolher os melhores. pagar os mais altos salários e exigir- dedicação exclusiva.
Aos prezados membrOS desta respeitável Casa do Congresso Nacional e
aos prezados colegas e amigos que aqui vieram demonstrar seu apoio a este
pronunciamento, que tanto me emociona, meu muito obrigado. Desejo agradecer a todos os presentes por esta manifestação de amizade que transformou
este dia cm um dos mais felizes de minha vida, 52 anos após os dias em que
iniciei minhas ati~·idades como estudante de medicina na vetusta Santa Casa
de Misericórdia de São Paulo. Muito obrigado. (Muito bem.' Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado.)
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Minhas Senhoras e meus Senhores:
Creio que, nesta tarde, o Senado, dedicando ao _ProfessOr EuryCUdes de
Jesus Zerbini uma sessão especial, está resgatando, em nome do povo brasileiro, uma grande dívida de gratidão e de re_conhecimcnto pelo muito que esse
Mestre e Cientista tem feito em prOr do pi'Ogre"sso da ciência em nossa Pátria,
e, em particular, pela saúde de milhares de pacientes que recorrem a ele nos
hospitais de São Paulo.
Acredito que este evento é o eco das aspirações de todos os Estados, que
se manifestaram pelas vozes unânimes dos oradores ao saudarem, reconhecidos, o nume tutelar da cardiologia brasileira.
Disse, certa feita; o grande tribuno paraibano Alcides Carneiro que "o
coração não mata, o co-raçãO morre; quem matá é a arigústia, essa tefríVd inimiga do coração humano".
Pois, nesta tarde, Professor Euryclides de Jesus Zerbini, o S~nado Federal, pela sua unanimidade, por todos os seus líderes e liderados, pela sua Presidência e seu corpo administrativo, rende a sua mais densa homenagem ao
benfeitor do coração brasileiro, ·àquele que combate a nossa angústia e nos recupera para as lutas da vida.
O Senado está de coração feliz nesta homenagem que lhe faz e à sua Excelentíssima Senhora, ao lado de todos os que vieram vê-lo e abraçá-lo. (MuilO bem.' Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Antes de encerrar a sessão. a
PreSidência designa para a sessão_ ordinária de amanhã__a seguinte
ORDEM DO Di\
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 160, ~e 198l __{apresentado pela Comissão-de Econorriia-corrfo conclusão de. seu Parecer n 9 953,
de 1981), que autoriza a Universidade Estadual deC~ 1 npinas- UNICAMP,
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 772.500.000~0IT (setecentos e
setenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob no 954. de 1981, da Comíssão
- de Constituição r: Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 225, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclJ.I.são de seu Parec_er n9 1.285,
de 198l), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal (MO) a elevar em
CrS 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua_díyida c.ons_ol_idada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.286 e 1.287, de 1981. das Comissões:
- dL· Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Munidpios, favorável.

3
Votação, em turno único. do Projeto de Resolução n' 122, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como -_conclusão de seu Parecer n~' 781,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em
CrS 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro rilil e oítocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo __
PARECERES, sob n•s 782 e 783, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juiidicidade; e
-de Municipios, favorável.
4

Votação, em turno único. do Projeto de Resolução n• 155, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 939,
de 1981, com voto vencido do Senador José Fragelli), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Venécia (ES) a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze
milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob no 940 e 941. de 1981, das Comissões:
-de Constituição e JuStTÇa, pela conStitucionalidade e juridicidade,
como voto vencido dos Senadores Hugo Ramos, José Fragelli e Tancredo
Neves: e
-de Municípios, favorável.

5
Votação, em turno Unlco, do Projeto de Resolução n'?J92, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econontià como conclusão de seu Parecer nll 1.159,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em
Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oito milhões, noventa e um mil, quinhentos e vinte
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.160 e 1.161, de 1981, das Comissões:
-de ConStituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 183, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 1.098,
deJ9.8J ), que autoriza o Governo do Estado do_ Rio Grande do N arte a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro
mil e duzentoS Cruzeiros) o montante de sua dívida -consolidada, tendo
PARECER, sob n' 1.099, de 1981, da Comissão
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido _do Senador Hugo Ramos.
7

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 258, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.424
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre {AM) a elevar
em Cr$ 8.613.200,00 (oito milhões, seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.425 e 1.426. de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de-Munidpios, favorável.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 266, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.452,
de 198f), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Catanduva (SP) a elevar em
Cr$ 39.300.000,00 (trinta e nove milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívlda consolidada. tendo
PARECERES. sob n<'s 1.453 e 1.454. de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- d_e Municípios, favorável.

9
Votação, em turno úriico,- do Projeto de Resolução n9 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 145,
de 1982), que autori-za a PI-ereitura Municiparcte Alexânia (GO) a elevar em
CrS 7.279.000,00 (sete -rriilhõês, duzentos seten.tá e nove mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES. sob n•s 146 el47, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justir;a, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso, e
-de Municípios, favorável.

e

10

Votação, em turno úníco, do Projeto de Resolução n'i' 33, de 1982 (apresenfado pela CorriTssãO-de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 189,
de 1982), 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, trezentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua díVida co11_solidada, tendo
PARECERES. sob n•s 190 e 191, de 1982. das Comissões:
-de Constituição e Ju~tiça, pela constit~cionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<:> 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981). que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e tres rilil, seisCentos e trinta cruzeiros o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES. sob n<'s 280 e 281, de 1981. das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pefa constitucionalidade e-juridicidade; e
: .:. . __ de Municipios, favorável.
--
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12

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciãrio. na:- rotina" qué especifica, terldo
PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiçá, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Saúde, féi.vorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e JOsé Fragelli.
-

•

1975

Paulo, a elevar em Cr$ 31.793.420,61 (trinta e um milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte cruzeiros -e sessenta e um centavos) o
montante de sua dívida consolidada.
20
- "Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redaçào em seu Parecer n'i' 405, de 1982), do Projeto de Resolução n9 141,
de 1981, que autoriza a Prefeitura MuniciPal -de Altinópolis, Estado de São
Paulo, a elevar em Cr$ 11.282.510,68 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois
mil, quinhentos e dez cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de sua
dívída consolidada.

13

21

Votação, em- piiri1eiro 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 remuneraçãó; 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.

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comisi->àO
de Redação em seu Parecer n" 415, de 1982), do Projeto de Resolução n9 174,
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Unaí, Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 258.475.000,00 (duzentos e cinqUenta e oito milhões,
quatrocentos e setenta e Cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

14
Votação, em primeiro turno, do Projeto de [ef do Senado n" 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gorries patronO da Força Aérea Brasileira, tendo
-PARECERES, sob nos 815 _e 816, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitudonalidade, 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.
15
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 no 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável.
16

•
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei n"' 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob nos 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favoráveL
17
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do St;nado n"' 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lu_cena, 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 Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
18
Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereCiá3. p"da Comissão
de Redaçào cm seu Parecer n.., 416, de 1982), do Projeto de Resolução n9 89,
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro, Estado
de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e
setenta e um mil, cento e_ cinqUenta cruzeiros) o monlante de sua dívida consolidada.
!9
Díscussào, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n' 414, de 1982), do Projeto de Resolução n' 124,
de 1981, que autoriza a Prefeitura Munícipal de Ituveiava, Estido -de São

22

DiscUssão, em turno único, da R.edaÇão Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer no 404, de 1982), do Projeto de Resolução n' 193,
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Caputira, Estado de Minas
Gerais, a elevar em CrS 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e
um mil, cento e-cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
23
Discussão em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n'i' 413, de 1982), do Projeto de Resolução n9 236,
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Belém, Estado do Pará, a elevar em Cr$ 226.141.400,00 (duzentos e vinte e seis milhões, cento e quarenta e
um mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua .dívída consolidada.
24
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i'
318, de ! 981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil çruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 319 e 320, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Jljstiça, pela _constitucionalidade e juridicidade; e
- de 1\-funidpios, faVOiável. (Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de ConstituiçãO" e Ju-StiÇa:)
----- -25
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
cotltábil, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 573 a 576, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
-de Seniço Públrco Civil, contrãrlo;~e
-de EconOmia, favorável, com as E[Jlendas de n9s I e 2-CE, que apre-senta.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 35(82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Está encerrada a sessão.

{Lemnta-se a sessão às" 16 horas e 15 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO
NA SESSÃO DE IP-6-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ALM1R PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estamos próximos-de uma nova campanha de Saúde Pública, visando erradicar do território Nacional o terrível vírus responsável pela temível doença
de Hein-Medin - a Poliomelite.
Enquanto isto está para acontecer, o Ministério da Saúde tem is suas
vistas voltadas para uma zoonose de quase impossível erradicação, se bem
qü.e -pãssível de interrupção humana, o que já representa muita coisa.
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Desejo reportar-me, Sr. Presidente e Srs.-Senadores, à não menos temida
.. Doença de Chagas", causada por um protozoário denominado Tripanosoma
Cruzi, transmitido à espécie humana, por inseto hematófago, conhecido pelo
nome de barbeiro".
Hâ em nosso Pafs uma variada espécie de transmissores, destacando-se
como os principais: o Triatoma infestans, o Panstrongilus megistus, o Triatoma sordida, o Tridioma brasiliensfs e o Triaioma Pseudomacu/ata.
Iniciando este discurso, disse estar o Ministério da Saúde voltado ao
c-ombate de uma zoonose (doença dos animais), m_a_s Cm fáCe a domiciliação
do transmissor, de hábitos noturnos, a zoonose transformo_u~s_e_ em uma Antropozoonose, em virtude da migração dos insetos dos seus ecótopos naturais, para as residências prccaríssimas do meio rural, que oferecem excelente
esconderijo ao perigoso vetor.
Deveu-se e deve-se ainda esta migração ao desequilíbrio ecológico, causado pela depredação das matas..
Se as péssitnas habitações são habitcits preferidoS -pelos insetos hematófagos ê preciso que se advirta de que animais domésticos como o cão e o gato figuram como importantes na transmissão domiciliar.
Para que se tenha uma idéia da área chagásica do Brasil, basta que se
diga que - nada menos de 2 milhões de km 2, estendendo-se do Estado do
Maranhão ao Rio Grande do Sul, estão seriamente compromettdos, representando cerca de 23% do território nacíonal infestados por barbeiros!
Dentro desta área, Sr. Presidente e Srs. Senadores, íiemos encontrar uma
prevalência média da infecção no homem, de 4,2%, percentagem esta atribuída à populaÇão rural do País, Com íi1dices máXiirios de incidência nós Estados
de Minas Gerais e Rio Grande do Sul (8,8%).
Pelos dados obtidos pelo Ministério_da Saúde, é estimada em 4 a 5 milhões o número máKimo de pessoas portadoras de Doença de Chagas, em
todo o território nacional.
Não deixa de ser intranqUilizadora esta cifra de paéienteS i::hagásicos,
principalmente quando sabemos que nãu existe qualquer vacina ou soro que
imunize o ser humano contra a infecção pelo Tripanosoma Cruzi, que tem sua
eleiçãO sobre o Coração, produzindo uma cardiopatia incurável!
Em conta to por mim mantido com o Ministério da Saúde, consegui da
SUCAM dados atemorizadores sobre a incidêncía da doença, principalmente, no que tange ao Nordeste que, além das crises_climátlcas cíclicas- e por
causa delas gerando pobreza e o desconforto domiciliar, são bem altos os
índices de infestação piedial, particularmente- no meu Estado, o Ceará e no
seu irmão gêmeo - o Piauí; se bem que guardando uma· certa relatividade
com os índices verificados nos Estados do Sul: M_ato Grqsso do Sul, Paraná e
Rio Grande do Sul, onde, em contrapartida, segundo a SUCAM - a infecção natural, em Triatomíneos, alcança níveis bem elevados.
Esse órgão do Ministério da Saúde julga que os dados encontrados possam ser justificados:
{9) "pela maio_r precariedade das condições:de_h~bitação, especialmente,
no meio rural, na região Nordeste";
29) "pela grande variedade de espécies velõras -na maior parte dos Estados nordestinos-, muitos das quais de hábitos tanto silvestres como domésticos ou peridomésticos;"
J9) "com a presença quase que exclusiva de TripGnoZoma lnfestans (a
mais importante espécie no ciclo domiciliário de transmissão) no Paraná e
Rio Grande do~Sul.
Por oportuno e para que se tenha uma nítida idéia de como é difíçilo
combate _a Doença de Chagas, valho-me ainda, de df!..dos que procurei buscar
na SUCAM, em que este órgã_o chegou a Uma Chócarite realidade~

.. Das informações colhidas em levantcúneritos triatomínlcoS no
período 1975/78, se comprova que"- atentem bem-" dos oito
géneros e das quarenta e duas espécies, cuja pres_en-Ça foi, até ·aqui,
assinalada no País, não mais do que cinco ou seis teriam importância na transmissão de enfermidade ao homem L"
Da[ concluir-se que, se todas as quarenta e duas. tivessem a imporfâncla
das cinco ou seis espécies, talvez não existisSe brasileiro que não fosse portador da Doença_de Chagas, padecendo de cardiopatias, megacolon, megaesôfago, os dois últimos bastante frcqüentes no Estado de Goíás, enquanto a primeira- cardiopatias- são mais encontradiças do que a lesão entérica comum, no Estado de Minas Gerais, com uma média anual de óbices da ordem
de 2.200, o equivalente a 16,65/100.000 habitantes.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a ação deletéria da terrível doença se distribui, de preferência, na faixa etária dos que contam de 30 a 49 anos, exata-

mente aquelas pessoas de maior produtividade em termos económicos: c o
pior "o seu custo, pela prevalência, se h:varmos cm conta suas caractcríqkH~
sob o pçmto de vista de Morbidade _e Letalidade", porque nLw trat:hcl cm sua
fase crónica, a não ser cirurgicamente, se constituirá provavelmente cm índicr.:
d0s mais elevados, entre todas as enfermidades _existentes no País.
Por muito tempo os Triatomtneos agiram ''impunemente, sem que lhe~
fosse oferecido qualquer combate, pelos órg3os de Saúde Pública, i~to porque, só a partir de 1943, o Centro de Estudos do Instituto Os""aldo Cruz, t:m
Bambuf-MG passou a testar inseticidas para o controle da d0cnr.;a".
No entanto, pouco de positivo foi conseguido, se bem que continU<bscm
alguns dos nossos competentes epidemiologistas, no afã de algo dcs~.:obrir que
viesse armar a ciência, na profilaxia contra os tn.üçoeiros vetorcs do terrível
mal.
O ano de 1948 foi considerado o marco inicial no controle da DllCOÇi.l de
Chagas no Brasil, quando os cientistas Dias e Pcllegrino, confirmam em ensaios de campo a ação tóxica do isômero gama do hexadorociclohL.:xano
!)Obre Triatom[neos, achado este cujos re-3ultados assemelhavam-se àqut:!lc i.:Olhidos por cie-ntistas ar"gcntinos, c-m 1947.
Munidos com a substância química que lhes parecia ideal, os tecnicos cm
Saúde Pública, jâ no ano de 1950, acionaram o ent5o Serviço Nacional de
Malária, para a execução de um Programa de profilaxia da Doença de ChJgas em l2_5__Munkípi-os de Minas Gera-is, dos quais, conforme dado~ relacionados pelo próprio Serviço, 74 município.-; foram cobertos no período de
maio de 1950 a _setembro de 1951, com 68.700 caso~ ~ufidentemcntc "tratados" o que resultou num declínio da infCstaçào predial, da ordem de ~0'-!(.
A partir daí, passou o Servi"ço de Endemías Rurais. hojé SUCAJ\1. ,! desenvolver programas de maior vulto,_ st:ndo que, jâ em \967 nada me no~ de
511 municípios foram trabalhados~ _cm virtude de informaçõc~ -.:olhida.-. em
inquéritos entomológicos que indicavam em pcl() menns 1.200 município" huveria Triatom[neos domiciliados, com evidente risco potencial de transmis-

sà9.

Pãra que se tenh~-uma idéia do vulto yue seria imprimido à i.:ampanha Oc
profilaxia, no ano de 1975 passou a Doença de Chaga~ a i.:On~tar C(Jnlú prioritária no próprio II PN D.
É certo que a açào do Ministério da Saúde, superiormente dirigido pc-lo
Dr. Waldyr Arcoverde, tem mantido ativa a programação cm buSC<l de, no
mínimo, diminuir a infestação pef3 doença de Chagas em pnpuluçõe:, do meio
rural, se bem que os recursos estejam aquém do que seria o necessário pura u
integral cobertura_ da .área endêmica~ mas, assim mesmo, tem sido possível a
manutenção de uma regular atividade_ de controle.

O Sr. Bernardino Viana -

Permite V. Exll um aparte'?

O SR. ALMlR PlNTO- Ouço o ilustre Senador.

O Sr. Bernardino Viana- Neste instante em que V. Ex~ fa.t. um pronunciamento tão brilhante, de cunho çientlfico inclusive, analisando :.1 aç~o do
Ministério da Saúde, no combate principalmente à doença de Chaga:-., quero
louvar a atividade daquele Ministério, tendo à frente o ilustre Ministro Waldyr Arcoverd.e, na vacinação contra a poliomielite, a febre amarela, a tuberculose, o impaludismo e, também, no combate à doença de Chag:.~s. Neste
instante,_ eu queria fazer, através do discurso de V._Ex•, um apelo uo Sr. Ministro, para mandar examinar um surto da doença de Chagas que está ocor~
rendo r;m Teresina, segundo noticiam, em manchete. os jornais daquela cidade, já foi constatada em bairros, principalmente do sud_oeste da cid:.~de: no
conjunto habitacional João Emílio Falcão Costa. Era este o apelo que cu queria fazer a V ._Ex.~ e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo pelo brilhante discur~o
que está fazendo .
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex• e devo comunicar que, na
vcrdãde, está havendo uma cobertura, pelo Ministério da Saúde, no Nordeste, como já disse, principalmente no Ceará e no Plauí.
Ê preciso que eu r_epíta o que todos nô~ sabemos, principulmentc nós médicos, quão difícil ê o problema da profilaxia da doença de Chagas. Primeiro,
levando-se cm conta a situação do Nordeste, a sua pobreza crónica, populações mal abrigitdas e isso, como já frisei, dia a dia piorando com as c~tia
gens e secas cíclicas na região. Em segundo lugar, a falta de maiores recursos
para esta campanhu.
Hoje, até no Amazonas e em Roraima -já que inicialmente faki do
Maranh_ão ao Rio Grande do Sul- são detectados ca~os da doença de Chagas. Por conseguinte, precisa de maiores recursos o M intstério da Saúde, por
sinal o mais pobre da República.

•
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O povo, quando precisa de atendiment~, n~__ se~or saàde red_ama do -~i~
nistério" otrabalho que deverã ser feito para amparar as PoplllãçõeS que a·qui
e alhures são agredidas por doenças várias. Mas, no instante em que neces~
sária se faz a ajuda maior para o Ministério - porque nínguém p-ode trabalhar sem dinheiro, esta é a grande verdade o Ministério da Saúde conta com
recursos muito aquém da sua média necessidade para encarar todo esse
problema complexíssimo da saúde pública.
_ _________ _
Não é 56 a nialâria, não é só a febre amarela, não ê só a doença de Chagas, como não é só a poliomielite; enfim, o BraSil, -este País cOn"tinente, tem de
tudo, e necessário se faz qUe seja a PoPulação protegida contra toda essa
gama de doenças, de moléstiaS e de inf~tações humanas.
A S~ Eunice .AfichUes - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ALMIR PINTO -

Com muito prazer.

A Sr?- Eunice A-fichi/es- Senador Dr. Almir Piilto, V. EX•. faz um diSCUr-

.

so hoje bem dentro da sua profissão e· nós, como leigos, só poderíamos, neste
momento, parabenizá-lo pelos aspectos que aborda ressaltando a falta de recursos do Ministério da Saúde para combater essas endemias e para aplicar
em saúde pública. Todos nós sabemos que um cruzeiro aplicado_ na prevenção equiVale a quatro cruzeiros na medicina cuiã.tiva. Então, acho que seria, realmente, de bom alvitre, acho que seria de se esperar que o Ministério
da Saúde fosse fortelecidõ para qUe pudesse, pelo menos, fazer saúde pública
neste País, para evitir que- depois o INPS fosse sobrecarregado com a mediei- na curativa. Parabéns pelo seu pronunciamento.
O SR. ALMIR PINTO - Agradeço, Senadora Eunice Michiles, pelo
seu aparte. Como Secretário de Saúde que fui por dUas vezes, no meu Estado,
acompanhei muito dei pC:It6 ã probfeináiiCa de saúd"e pública no País e as difi.:
culdades por que sempre tem passado o MinistériO" dii SaEd~ do Brasil._
A primeira visita que fiz à Attiazôníã. foi exatamente quando o SESP, era
mesmo SESP e que executava um trabalho pioneirO na Região Amazôníca.
Era a luta contra a malária. Visitei cidades amazônicas, estive em Parintins,
Itaquatiara, Santarém, e, pUde mais ou- rilirlos aquilatar do patriotismo daqueles médicos jovens que adentravam a AmaZônia com o interesse maior de
fazer o bem àquela população tão sofrida e tão perseguida pela morte.
Pois bem, ainda como Secretário de Saúde, uma noite, sou visitado pelo
então Superintendente do SESP, já vindo do Pará. Vinha ele preocupadíssimo com o corte do seu orçamento, que era mortal para o SESP. Naquela ocasião, parece-me que todo o orçamento do SESP chegava a 16 mil~ões ~e- cruzeiros, já qu·e todo o Orçamento do Ministério da Saúde não ultrapassava os
185 milhões de cruzeiros, para todo o Brasil, quando a Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo tinha nada menos que 205 milhões de cruzeiros. Quer dizer, uma Secretaria de Estado tinha mais dinheiro do que um Ministério da
República.
Pois bem, então, recebi, à noite, lá em minha residência, a visita do Sup~
rintendente do SESP, de cujo nome, Um pouco estrageirado, não me recordo,
mas que substituiu o Dr. Penido. O-Superintendente, homem muito trabalhador e voluntarioso, desejava que eu recorresse ao então Governador Virgilio
Távora, amigo pessoal do então Presidente da República. Castello Branco,
para salvar a situação do SESP, não permitindo aquele golpe mortal_ de um
corte, que deíxaria sem qualquer possibilidade de trabalho aquele órgão que
com tanto amor dirigia. Chegando- em casa do Governador, quando comemorava o seu aniversário; conVersei ligeiramente corri S. Ex• e disse que desejaria, logo após o pessoal saísse daQuela festa, de ter Uma palestra cOln _ele e o
Superintendente do SESP do Brasil. De fato, logo em s~~uida, nós conversamos: eu, o Sr. Superintendente do SESP e o Governa?or. Este último imediatamente, do seu próprio apartamento, telefonou para o Presidente da República, dizendo que estava acompanhado do Secretário de Saúde do Ceará e
do Superintendente do SESP, este assombrado com o corte, pois as verbas do
SESP já eram pequenas, naquele tempo, não sei se de 3 ou 6 milhões de cruzeiros. Nesse momento, ouvimos a palavra firme do Presidente da República,
de saudosa memória, o Marechal Castello Branco, afirmando que o Sr. Superintendente do SESP se tranqüilizasse, porque as verbas não seriam cortadas,
pelo contrário-, conhecendo Sua Excelência o grande trabalho executado na
saúde pública por aquele órgão, talvez fossem aumentadas, como de fato,
dias depois, o foram. O Superiii.tendente dO SESP; mais tarde agradecendo a
O Superintendente- do SESP, mais tarde agradecendo a noSsa intervenção, falou da grande compreen-são presidencial, dando ao SESP o dinheiro necessârio, para que- de pudlsSe exerCer o seu trabalho não só na Amazônia, mas nos pontos onde se fazia mais necessãria a sUa preseilça.
Tempos depois, modificou-se muito, eminente Senadora- Eunice M-ichiles, a orientação do SESP_ O SESP, que foi o órgão que mais fez~ saúde públi-
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ca n~?te -~ais, h_2)~_ ~!!'!__!1-f!l_p_ouc_o d~ativ_ado. Talvez melhor fosse se voltasse
ele sUã -primfíra tarefa.
QUanto à questão de recursos, quando se falava na possibilidade ?aquilo
que o Ministro Jiir Soares pretendeu fazer, de que falei aqui; a juilção de
fo'rças do Ministério da Saúde e _do Ministério da Previdência Social, achei
que o melhor seria a Previdência" transferir para a saúde pública o INAMPS,
não com as suas dívidas, bem entendido, mas com os recursos, para que o Minis_tério da Saúde fizesse, na verdade, sallde públici. do Brasil, tratasse_da saúde do brasileiro.
Como Senador e médico- e, por coincidêOcía, na Presidência estâ também o Senador Gilvan Rocha,_ também m~dico _-:::- tivemos a sorte de falar
com OMirliSti-0 Waldir Arcoverde, e tivemos a oportunidade de ouvir de S.
Ex• que, num despacho com o Senhor Presidente d;t República, este lhe perguntara por que o INAMPS não estava no Ministério da Saúde, pois se é
para consultar, para atender pacientes e receitar, o INAMPS, achava o Presidente, deveria ficar mesmo com o Ministério da Saúde, e a Previdência Social
com os seguros, pensões, etc.
Consultado sobre a possibilidade da transferência do INAMPS para o
Ministério da Saúde, o Ministro Waldir Arcoverde disse exatamente isto:

a

••Presidente, eu nada terei a obstar. Apenas não quero que Vossa Excelência iraiJ.sfira para miril só as contas do INAMPS". (Risos.) O INAMPS Coinplefo, com recursos, com a equipe que será
aumentada no Ministério da Salíde, eU terei meios para exercer a
missão que Vossa Excelência nos confiou.
Faço esse depoimento porque-sempre considerei que o INAMPS estâ
mal situado, ele deveria estar no MinistériO da Saúde. A Previdência ficaria
com a pensão aos velhinhos e outros setores que lhe são afetos. O fAPAS, que
é o Ministério da Fazenda da Previdência, forneceria o dinheiro à Previdência
e ao Ministério da Saúde, se, por acaso, viesse a ficar com INAMPS aquele
MiniStério.
-Agradeço o aparte da nobre Senadora Eunice Michilles. Quero acrescentar que tive a sorte e o prazer de conhecer a sua Região - não fui a Maués,
quem me dera! É uma cidade cujo rio tem ouro ...
A Srt!- Eunice Michiles- Então, V. E'!.' não conhece a Amazônia ...

O SR. ALMIR PINTO- Não conhecendo Maués, eu não conheço a
Amazônia. É a mesma coisa que ir a Roma e não ver o Papa. Mas, de qualquer maneira conheci alguma coisa da Amazônia e pude sentir exatamente
quão grande é aquela Região.
Continuo, Sr. Presidente.
O Ministério da Saúde, dentro de suas limitações financeiras, como já
disse, o mais pobre da República, quando deveria contar com maiores recursos, trabalha como pode, de maneira iricessante, ciente e consciente de que lhe
cabe o resguardo da saúde do povo brasileiro.
Para isto conseguir, há feito verdadeiros milagres.
A luta contra a Doençade Chagas é uma luta desigual, face à extensão
territorial, à pobreza das áreas de maior prevalência e principalmente, pela
exigüidade de recursos para o desenvolvimento de uma campanha contra seis
esp~cit:S de Trip:inozomas que· se dão ao luXo de escolher regiões para atacarem a pessoa humana.
Está o Ministério aguardando a conclusão do inquéríto sorológiC:o, que
deverá ter implicações na definíção de prioridades a partir de 1982.
Se o Úrgão responsável pela profilaxia dispõe de elementos suficientes
para estimar que a interrupção do ataque em novas âreas far-se-á a curto prazo, como poderá ocorrer exclusivamente no RS e PR, área de preferência do
Tripanozoma Infestans, necessário se fará redefinir parâmetros e conduta a seguir em relação a vetores de grande valência ecológica, que comprovadamente intervêm na transmissão do homem: como seja Tfipanozoma Sórdida, Tripanozoma Brazilicnsis e T!ipanozoma Pseudomaculata, e que não é de se esperar que a ação ofensíva com inseticidas possa ser desativada brevemente.
Por fim- Sr. Presidente e Srs. Senadores- o Ministro Waldyr Arc-overde, assessorado por abalizados técnicos do seu Ministêrio, decidiu que deverão ser viabilizados dois projetes, já desenhados e que mantêm entre si entreitas relações:
!<?) ••provas de suscetibilidade de Triatomíneos ao BHC, em uso mais
ou menos intenSo no País desde 1950 a ser executado em associação com o
NPPN/RS; e
2<?) ensaio experimental com Decametrina ~ no controle de populações domiCiliárias de Triatomíneos, com a qual se pretende avaliar a longa
ação residual que tem sido referida para esse inseticida; e que, uma vez confirmada, permitiria fossem feitos tratamentos -anuais.
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Posso dizer que é tão difícil c;sta questão da luta contra a Doença de Chagas que os recursos para a aquisição do BHC não- são su_ficientes. Para esses
recursos tivemos que recorrer a coisas nossas e possivelmente a um ensaio que
está sendo feito com a Decametrina.
É certo que outras providências estãO alistadas pelo MinistériO COmo a.
de promover estudos de ecótopos naturais de T. Brazi/iensis e T. Pseudomaculata- no Piaufe C6arâ e·o mecanismo de cOlOnização domiciliar dessas espêcies, em termos de constitúição- das colônias.
São poís estudos em andamento, já que a dinâmica no Setor de Saúde
póblica é fator preponderante para o êxito de qualquer campanha.
Os homens de ciência debruçam-se sobre os microscópiOS--procurando,
no exame das lâminas detectarem algo que possa servir à Saúde do homemora descobrindo agentes perniciosos à vida humana; ora descobrindo "pernicilíuns" que tanto bem têm feitO à humanidade!
De uma coisa todos estamos certos: se vacinas e sOros foram descobertos
para males temíveis como a Poliomielite, o Tétano, a Febre Amarela, a
Varíola, Cólera e quejandos para a Doença de Chagas, atê agora não foi encontrada a desejada vacina ou o desejado soro que ímun1Zeiri. cotitra ela a espécie humana.
O combate ao vetor- Barbeiro -Já é realizado com êxitO e nisto reside
a nossa esperança de ver afas~ado o perigo de infestação das populações brasileiras.
O problema relacionado com as transfusões de sangue.
Outro problema muito sério no País é o das transfusões. Nós não temos
laboratórios, aparelhagem nos hospitais, para a formação de bancos de sangue, _hajª v!_:;,_ta que _lá no Ceará, o ex-Prefeito, médico, rapaz muitO trabalhador, Lúció Alcântara, preparou um centro de hemoterapia no Ceará, Justa.:.
mente para um exame do sangue a ser distribuídos aos bancos _de sangue,
para fornecimento aos hospitais. Mas até agora não funcionou por falta de
recursos. Da maneii·a com_o são feitas as transfusões de s3ngue, qualijuer pessoa poderá ser contaminada pela Doença de Chagas, Hepatite, Malária e ou-
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tros males. A transfusão, na verdade, não ê um medicamento. A transfusão_ é,
por assim dizer, um remédio heróico para determinados momentos, como o é
tam bêm a sangria. Essas duas perdurarão porque são coiSas que devem ser
feitas incontinenti, senã() _o doente sucumbe pela falta de sangue!. ..
Continuando, o problema relacionado com a transfusão de sangue, o
Ministério da Saúdejá o tem eqUacionado e o Governo Federal está de todo
empenhado para que se a pratique com os cuidados exigidos, a fim de que
não s_e transfira a outrem um sangUe chagâsico, malãrico e sifilítico.
Destíne.:se~ poi"s, ã.O- Ministério-da Saúde um orçamento compatível com
o que ele possa realizar em prol da saúde do povo brasileiro.
Preacisa muita compreenSão- pOr parte do Governo para que não faltem
ao órgão maior de Saúde Póblica do País, recursos, para que sejam alcançados os seus patriótiCoS--objetivos.
No que tange à Doença de Chagas, a ação pririritâiía-do Ministério é interromper a transmissão domiciliar, reduzindo os índices de infestação predial, o que fatalmente levará a diminuição do risco de infecção.
Para tal fim vem utilizando a SUC;\M um inseticida eficaz de aplicação
em superfície qUe atua por contato~ com certo efeito residual - O BHC.
Acontece, porém, que o fornecimento deste inseticida tem sido um tanto
problemático por razões técnicas de produção nacional e de importação.
A verdade é que o Ministério da Saúde confia na eficãcia do programa e
reconhece o alto custo sócio-econômico da doença, buscando ampliá-lo de
todas as formas, inclusive com a elaboração de projeto para financiamerito
externo.
E lembra que a melhoria da habitação rural é um fato r da mais alta rele-·
vância para o sucesso- das ações.
Importante será, pois, a conjugação de esforços dos dois MinistérioS:
Saóde Interior, com vistas ao BNH, custeando as despesas em construções de
moradias ná zona-rural, o que diminuirá as despesas com o BHC, e a fuga do
terrível vetor- .. o Barbeiro"!
Era o que tinha a dizer. (Muito Bem! Palmas.)
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BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 10, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 11.282.510,68 (onze
milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e dez cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida

consolidada.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de ll
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 1!.282.510,68 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil,
quinhentos e dez cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um

empréstimo" de igual valor junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na CJ.ualidade de _agente financeiro do Banco Nacio-

nal da Habitação- BNH, destinado à realização de obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional CECAP "A", naquele
Município.obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 3 de junho de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 11, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Unaí, Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 258.475.000,00 (duzentos e
cinqüenta e oito milhões, quatrocentos 'e setenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. l' É a Prefeitura Municipal de Unaí, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 258.475.000,00 (duzentos e cinqüenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação- BNH, destinado à implantação do Programa CURA -Plano de Complementação Urbana no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 3 de junho de 1982. -Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

·SUMÁRIO
I - ATA DA 81• SESSÃO, EM 3 DE JUNHO DE 1982
1.1- ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 -

Pareceres

Referentes às seguintes matérias:

- Mensagens n•s 20/82 e 390/81.
1.2.2 sistas

Ofício do Presidente do Instituto de Previdência dos Congres-

- N9 56, de 1982, encaminhando esclarecimento daquele Instituto
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 14/81, qüe altera o Decreto Legislativo n9 96/75, que dispõe sobre _o pecúlio parlamentar.

1.2.3 -

Leitura de projetos

- Projeto de Lei do Senado n9 105_/82-.,.Complementar, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz alterações na Lei Complemen-

tar n• II, de 25 de maio de 1971, que instituiu o PRORURAL.
-Projeto de Leido Senado n• 106/82, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, que acreScenta parãgrafo únicO ao' af!igo 99- da Lei n9 6.708,
de 30 de outubro de 1979, assegurando a integração do aviso prévio indenizado no tempo de serviço do empregado para os fms que especifica.

-Projeto de Lei do Senado n' 107/82, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, que assegura ao empregado contratado no Brasil para prestar serviços tfó ex(erlbt o direito ã- assistênCia médico-hospitalar.

- Projeto de Lei do Senado n• 108/82, de autoria do Sr. Senador
Gastão Müller, que autoriza o Ministério da Indústria e do Comércio a
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disciplinar o regime de fabricação de produtos para uso adequado de pessoas canhotas, e dá outras providênciaS.
1.2.3 -

Requerimento

- N9ll3, de 198-2, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando que tenham tramitação em conju-nto-Os Projetes de Lei do Senado
n•s 29/82 e 101/82.
1.2.4 -

Discursos do Expediente

SENADOR LÁZARO BARBOZA, como Líder- Protesto contra
ato de arbitrariedade praticado por delegado da Polícia Federal, no Estado de Goiás.
SENADOR ALMIR PINTO -

Preservação do meio ambiente.

SENADOR ITAMAR FRANCO- Nota do Deputado Ulysses Guimarães a respeito do afastamento político transitório~- por reootnei:J.daÇão
médica, do Senador Teotônio Vilela.
1.3 -

ORDEM DO DIA

- Projeto de Resolução n9 160/81, que autoriza a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP, a contratar operaÇão de crédito novalor de Cr$ 772.500.000,00 (setecentos e setenta e dois milhões e quinhentos
mil cruzeiros). Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 225/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões,
cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros) o mo-ntante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorom.
-Projeto de Resolução n9 122/81, que autoriza a Prefeitura Municfpal de Aracaju (SE) a elevar em Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 155/81, que autód:ia a Prefeitura Muriicipal de Nova Venêcüi (ES) a elevar em CrS 14.091.700,00 (quatorze milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorom.
-Projeto de Resolução n9 192/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oito milhões,
noventa e um mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 183/81, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove
milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 258/81, que autofiza -a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar em CrS 8.613.200,00 (oito milhões,
seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Resolução n9 266/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em CrS 39.300.000,00 (trinta e nove milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida con_solidacJa. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 25/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a elevar em Cr$ 7.279.000,00 (setemilhões, duzentos
e setenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 33/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltapira (SP) 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 dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 38/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeíros) o montante de sua dívida consolidad~. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciâfiCf,-ftá forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado no 329/80, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho,
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para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tam-.-.bém integre a· remuneração. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 164/81, de autoria do Senador Luiz
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes Patrono da Força
Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 352/78, de autoria do Senador 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 nl? 5.480, de 10 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 n9 362/79, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispOsitivo da Lei n9 6.7f8, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorum.
- Redação final do~ Projeto de Resolução n• 89/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro, Estado de Minas Gerais, a
-elevar em Cr$. 21.171.150,00 (vinte e' üm milhões, Cento e setenta e um mil,
cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Apro-vada. À promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução nl? 124/81, que autoriza a
PrefeitUra Municipal de Ituverava, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$
31.793.420,61 (triritã e iim milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte cruzeiros esessenfa e um Centavos), o montante de sua dívida consOlidada. Aprovada. À promulgação.
__-_ Redação final do Projeto de Resolução n9 141/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo a elevar em Cr$
11.282.510,68 (onze ffiilhões, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e
dez cruzeiros e sessenta e oito centavos), o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. À promulgação.
-:- Redação final do projeto de Resolução n9 174/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Unaí, Estado de Minas GeraiS a elevar em Cr$
258.475.000,00 (duzentos e cinqüenta e oito- milhões, quatrocentos e setenta e cirtc-o mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovada.
À promulgação.
,
- Redação final do Projeto de Resolução nl? 193/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Caputira, Estado de Minas Gerais, a-elevar em
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cento e
cinqüenta cruzeiros); o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. Ã
promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução n9 236/81, Que autoriza a
Prefeitura Municipal de Belém, Estado do Parâ, a elevar em Cr$
226.141.400,00 (duzentos e vinte e seis milhões, cento e quarenta e urr, mil
e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. À promulgação.
- Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada por falta de quorum, para votação do Requerimento n• 309/79.
-Projeto de Lei do Senado n• 3Q9/79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contãbil e dá outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum, para votação do Requerimento no 35/82.
1.4 -

DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR LO MANTO JONIOR- Nota de sua autoridade, distribuída à Imprensa baiana, dando as razões da decisão de S. Ex• em não
pleitear a indicação de seu nome ao Governo do Estado da Bahia, na convenção do PDS baiano. Problema sucessório baiano.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo às autoridades judiciárias do Distrito Federal, no sentido da transferência do Forum de Taguatinga para local de fãcil acesso da população às suas dependências.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Pronunciamento feito por S.
. Exf. na reuniâo sobre "Legislação e Tabagismo", realizada na Câmara dos
Deputados.
SENADOR FRANCO MONTORO- Reivindicações de representantes de entidades sindicais, ora em visita ao Con~resso Nacional.

•

•

l.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÕXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM-SESSÃO ANTERIOR
-
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Do Sr. José Uns, proferido_ na sessão de 26-5-82.

1981

4 - ATO DO PRESIDENTE
~

N• 25, de 1982.

5 -

ATA DE COMISSÃO

6 -

MESA DIRETORA

7 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

8-

3 - ERRATA

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 81~ SESSÃO, EM 3 DE JUNHO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDJ::NCIA DOS SRS. PASSOS PÕRTO E JORGE KALUME
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SR§.
SENADORES:
.

•

Laélia de Alcântara -

Jorge Kalume -

EuriiCe Michiles -

Aloysio

Chaves- Luiz Fernando Freire- Bernardiáo Viana- Hetvldio NunesAlmir Pinto- José Lins- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo
Coelho - Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto ...;_ Jutã.hy Magalhães- Lomanto Júnior--:- Luiz Viana- DirCeu Cardoso;.._ JoãO Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto-::.:.. HUgO RàiriOS ~Nelson Carneiro - Itamar Franco - Tancredo Neves - Franco Montoro - Henrique
Santillo - Lázaro Barboza -Benedito Canelas - Gastão Müller- José
Fragelli - Affonso Carrlã.rg-Õ~
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
·
Sob a proteção de Deus iniCiamoS- nOssos trabalhoS.
O Sr. 19-Secretário prôcederã à leitura do Expediente.
b lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES

•

PARECERES N•s 446 E 447, DE 1982
PARECER N• 446, DE 1982
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n920, de 1982 (n9
062/82- na origem), do Senhor Presidente da República, propondo
ao Senado Federal seja autorizado o Governo do Estado do Rio Graitde do N~rte a elevar em Cr$ 64.104.000,00 (sessenta e quatro milhões,
cento e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

Relator: Senador Bernardino Viana
O Senhor Presiderite da Re!pública encaminha a exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constítuíção), proposta no sentido de que seja o Governo do Estado do Rio Grande do Norte autorizado a elevar -em Cr$
64.104.000,00 (sessenta e quatro milhões, cento e quatro mil cruzeirosf o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar empréstimo
junto à Caixa- Econômica Federal, esta na qualidade de agente fil:ianceiro do
Fundo de Apoio ao· Desenvolvimento Socíã.l- FAS.
2. "Características da operação:
A- Valor: Cr$ 64.104.000,00;
B- Prazos:
I - de carência: 24 meses;
2 - de amortização: 120 meses;
C - Encargos:
I -juros de 6% a.a.;
2- correção monetária: 40% do índice dC variação das
ORTN;
D- Garantia: 'parcelas do ImpoSto sObre Circulação-de Mercadorias - ICM;-

E- Destinação dos recursos:
sistência ao· Idoso."

~mpliação

do Programa de As-

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 princip3.ís:
a) Lei n9 5.026, de 22-4-81 autorizad.ora da operação;
h) Exposição de Motivos (erri 013/82) dá Senhor Ministro de Estado da
Fazenda aO Êxm<~ Serihor Presidente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se faVoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Resolução n9 93, de 1976,
do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida
Públíca, favorável ao Pleito.
5. Considerando o 6nvividame0to da referida entidade (intra + extralimite + OperaÇões em trã.mitação + operação sob exame), verifica-se que não
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, eritretanto, de uma operação extralimite qUe por força das
disposições contidas no art. 2'~ da ResoluÇão nO? 93, de 1976, não se aplicam os
citados limites (itens I, II e III) fixados no art. 2• da Resolução n• 62, de I 975,
ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados proyêm do fundo de Apoio ~o Desenvolvimento Social -- F~S.
7. Além da característica da operação - extralimite- e seguiido conclusãQ do Departamento da DíVida Pública, a assunção do compromisso so_b
exame não deverã 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• 82, DE !982

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar
em Cr$ 64.104.000,00 (sessenta e quatro milhões, cento e quatro mil
cmzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federai resolve:
Artigo 1'~ É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos
do art. 2• da Resolução n• 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal,
autorizado a elevar em Cr$ 64.104.000,00 (sessenta e quatro milhões, cento e
quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qu~lidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à ampliação do Programa de Assistência ao
I~oso, obedecidas as ct;:mdições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Artigo 29 Esta Resolução entra enl-vigOr na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1982. -José Richa, Presidente Bernardino Viana, Relator- Luiz Cavalcante- Gabriel Hermes- Alfonso
Camargo - Lenoir Vargas.

1982
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PARECER,,No 447, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso~
lução n9 82, de 1982, da Comissão de Economia que "autoriza o Go~
verno do Estado do Rio Grande do ~olte a elevar em Cr$
64.104.000,00 (sessenta e quatro milhões, cento e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".

Relator: Senador Bernardino Viana

o prOjeto sob exarrle,

de autOria da Comissão- de Economia do seriado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 20/82, do Senhor Presidente da República, autoriza o Governo do Est3do d-o -Rio Grande
do Norte a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 64.104.000,0(f(sessenta e quatro milhões, cento e quatro mil cruzeiros) destinado à ampliação
do Programa de Assistência ao Idoso.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituadO -no
parágrafo único do artigo 2o da Resolução no 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por coseguinte, a não observância dos limites fixados pelo artigo
20 da Resolução no 62, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.

Do ponto de vista que nos compete examinai. verlfic3..:-se -que todas ·as
form-alidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da
presente proposição, porquanto jürídica, constitucional e de boa téCnica legislativa.
Sala das ComiSsões, 2 de junho de 1982.- Aloysio Chaves,_-PresidenteBernardino Viana, Relator -João Calmon - José Fragelli- Dlrceu Cardoso, vencido - Almir Pinto - Raimundo Parente - Moacir Dai/a.
PARECERES NoS 448 E 449, DE 1982
PARECER No 448, DE 1982
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'i' 390, de 1981
(n' 588/1981 -na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizado o Governo do Estado da Parmõa a elevar em CrS 749.781.000,00 (setecentos e quarenta e nove
milhões, setecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.

Junho de 1982

C- Encargos:
I -juros de 6% a ..a.;
2- correção monetária; 40% do índice de variação trimestral
das ORTN;
D-:- Garantia: quotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - !CM;
E- Destinação dos recursos: implantação do programa de
melhoria dos serviços de_ ~aúde e expansão da rede de atendimento
do Estado."

3-. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão financiador, a operação
de crédito sob exame é viâvel, económica e financeiramente.
4. O processo ~ acompanhado dos seguintes elementos principais:
ci) Lei !19 4.197, de 12-Ú-80 autorizadora da operação;
b) Esposição de Motivos (EM n' 363/81) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetário Nãion"a.I, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 2'i' da Resolução n9 93, de
1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil- Departamento da Dívida Públi·ca, favorável ao Pleito.
5. Considerado todo o endividamento da referida entidade (intra + extralimite + operação sáb exame), verifica-se que não seriam ultrapassados os
tetos que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Resolução n9 62,
del975.
~
~
·
6. Trata-se, entretanto, de operações extralimite que. por força das disposições contidas no aft. 2'i' da Resolução n9 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens I, II e III) fixados no art. 29 da Resolução n9 62, de 1975,
ambas do Senado Federal. haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
7. Além da característica das operações - 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.
-8.- AtendidaS as eXIgências das nof-mas vigentes e as disposições do Reginiento Interno; -con.-CIU.ímos ·pelo aColhimento da presente mensagem, na
forma do seguinte

•

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 83, DE 1982

Relator: Senador Bernardino Viana
O Senh(if-pfeSídefliiOãR.Cp-úb1lC3. eiú~ãminha a exãiDe do Senado Federal (art. 42, item VI, da ConstittiiÇãô), prOposta no sentido de que seja o- GOverno do Estado da Paraíba autorizado a elevar em CrS 749.781.000,00 (setecentos e quarenta e nove milhões, setecentos e oiteilta e um mif"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.
2. "Características das

opera~ões:

OPERAÇÃO I
A- Valor: CrS 470.230.000,00;
B- Prazos:
1 - de carência: 36 meses;
2-- de amortização: 144 meses;

C - Encargos:
I -juros de 6% a.a.;
2,__. correção monetária: 60% do índice de variação trímestral
das ORTN;
D- Garantia: quotas do Imposto sobre Circulação" de Mercadorias --I CM;

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar em Cr$
749.781 ~000 ..00 (setecentos e quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua tj[vida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 É o_ Governo do_ EsJado da Paraíba. nos termos do art. 29 da
Resolução nq 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a
elevar em Cr$ 749.781.000,00 (setecentos e quarenta e nove milhões, setecen~
tos e oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo no valor global acima, junto à
Caixa Económica Federal. esta na qualidade de agente financeiro do Fundo
de Apoio ao DesenvolvimentO Social -:- F AS, destinados à ampliação da rede
estadual de ensino de 19 e 2'i' graus e à implantação do programa de melhoria
dO_s serviços de saúde_e expansão_ d<J. rede d~aten~imento do Estado, obedecidâ.S as co~_dições ad~jtíclas' pe10 Ba_n-cO Cenh·al dO Br~~l~· -no -~fSpectivo Pro~
cesso .
.A~J:~1.9 Esta Res_oluç~o_ entra _em vi&O~ ria data- cte sua publícação.
----Sãia das Comissõ6s, 5 âe m~io de 1982. -Gabriel Hermes. Presidente,
eventual-:_ Bernardino Viana, ReitOr- Alberto Silva- Lenoir Vargas- Benedito Ferreira - JoSé Lins.
PARECER No 449, DE 1982

.

A- Valor: Cr$ 279.551.000,00;

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n9 83, da Comissão de Economia que "autoriza o Governo do
Estado da Paraíba a elevar em Cr$-'749.781.000,00 (setecentos e quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".

B- Prazos:
I - de carência: 36 in.eses;
2- de amortização: I44 meses;

Relator: Senador Bernardino Viana
O projeto sob exame de ·autOria da Comissão de EcOnomia do Senado
Federai, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n'1 390/81 do Se~

E- Destinação dos recursos: ampliação da rede estadual de
ensino de I 'i' e 2'1 graus;
OPERAÇÃO II

•
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nhor Presidente da República, autoriza o GoVeinO do Estado da Paraíba a
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 749.781.000,00 (setecentos e
quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil 6ruzeiros) destinada à
ampliação da rede estadual de ensino de 19 e 29 graus e à implantação do programa de melhoria dos serviços de saúde e_ expansão da rede de atendimento
do Estado.
O pedido de autorização foi formulado _nos termos do preceituado no
parãgrafo único do artigo 2' da ResQiuçãono 93, de 1976, 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 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 jUrídica:, conStitUCional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 2 de junho de 1982.- Aloysio Chaves, PresidenteBernardino Viana, Relator- João Calmon- José Fragellr- DirceU-Cardoso, vencido- Almir Pinto_-:- Raimundo Parente- Moacyr Da/la.

•

OFíCIO DO PRESIDENTE DO
INSTITUTO DE PREVIDltNCIA DOS CONGRESSISTAS
N'? 56/82, de 24 de maio do corrente ano, encaminhando esclarecimento
daquele Instituto sobre o Projeto de Decreto Legislativo n'? 14, de 1981, de autoria do Senador Hugo Ramos, que altera o Decreto Legislativo n9 96, de
1975, que dispõe sobre o pecúHo parlamentar.
(À Comissão de Co_nstituição e justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O expedíente
cação.

~ôo

vai à publi-

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 19-Sécretário.
SàQ lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 105, DE 1982-COMPLEMENTAR
Introduz alterações na Lei Complementar Q9 11, de25 de maio de
1971, que instituiu o PRORURAL.
O CongressO Naciánal decreta:
Art. 19 Introduzam-se na Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de
1971, as seguintes alterações:

"Art. 2•

..

V - assistência m~dica e odontOlógiCa; u Art. 12.
Os serviços de assistência médica e odontológiCa serão prestados aos__beneficiários, na escalá permTfidã: pelos -recursos
orçamentários do FUNRURAL,
regime de ii-atuidade total ou
parcial, segundo a renda familiar do trabalhad_or ou dependente."

em

Art. 2'?
cação.
Art. 39

Esta lei complementar entrará. em vigor na- data de sua publiRevogam-se as disposições em contráriO.

Justificação
O art. 2<?, inciso V, assim como o art. 12, da Lei Complerrientar n'? 11, de
1971 (Lei do PRORURAL), falam em serviços de-saúde, de modo que, normalmente, a assistência odontológica ao_ trabalhador rural deveria poder
comportar-se em tal títUlo e em tal benefício previdenciârio.
Entretanto, aSsim nãc} é. Os aplicadores da legis-iãção-previdenciária ru:ral têm entendido que os serviços de saúde previstos na lei são apenas os dé
assistência médica e hospitalar, ficandO os trabalhadores rurais- na dependência de que os seus sindicatos lhes prestem serviços de assistência odontológica, o que, via de regra, é feíto com sacrifícios e déficiências várias.
Por isto que, atendendo -a _sugeStâo do Sr. HéliO Souza Oliveira, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Estância, Sergipe, estamOs propondo a inclusão obrigatória de assistência odoritológica na lei.
Desnecessário indicar fonte de custeio,- visto cofio -à projeto não cria novas despesas. A assistência ·médica e odontológica Cántínuarão a ser prestadas
em conformidade cOm o permitido pelos reCursOs orçamentários do FUNRURAL.
Sala das Sessões~-3 de junho de 1982.- Nelson Carneiro_.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR No II, DE25 DE MAIO DE 1971
Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, e dá
outras providêndas.
Art. 2'? O Programa de Assistência ao Trabalhador Rural consistirá na
prestação dos seguintes benefícios:
I - aposentadoria por velhice;
li - aposentadoria por invalidez;
III - pensão;
IV- auxílio-funeral;
V- serviços- de saúde;
VI- serviço social.

__ [Às Comissões de Constituição é Justiçá e'df! Legislqção Social.)
DE LEI DO SENADO N• 106, DE 1982

PROJETO~

Acrescenta parágrafo único ao artigo 99 da Lei n9 6.708, de 30 de
outubro de 1979, assegurando a integração do aviso prévio indenizado
rio tempo de serviço do empregado para os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O artfgo 9' da Lei no 6.708, de 30 de outubro de 1979, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo úntco:
'~Parãgrafo únicO. -O praZo-- do a-Visõ prévio indenizado integra o tempo de serviço do empregado para os fins da indenização
prevista neste artigo."

Art. 29
Art. 39

E,sta lei ~_nt~~- em, vigor na data de ~~:la public~ção.
São revogadas as disposições em cotltrãrio.

JustificaçãO
A Lei n9 6.708 que instituiu a córreção SêirieStnil automática dos salários
assegurou aos empregados dispensados sem justa causa, no período de 30
(trinta) dias antecedentes ao reajuste, o direito de receberem uma indenização
adicional equivalente a um mês dos seus vencimentos. A previsãu normativa é
louvável pois tem em mira evitar que sucessiVas manobras de exoneração e
readmissão vieSSem, afinal, 3 frustrar a índole da noVa sistenlâtica salarial.
Dúvidas têm surgido no meio for~rlse quanto a integração do período relativo ao aviso prévio indenizado no tempo de serviço do empregado para os
fins de pe~c~pção da pecúnia assegurada no artigo 99 da supra-referida lei. A
co_rrente qUe nega viabilidade a tal entendimento parte do pressuPosto de que
·-o-cômputo do pré-áviso em tal caso redundaria em ampliar para 60 (sessenta)
dias o prazo que a legislação específica limitou e~p 30 (trinta). Por seu turno, a
corrente oposta inVoca o preceito genérico, contido no parágrafo primeiro d~
art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho, segundo o qual fica garantida
"'sempre a integração desse período no seu tempo de serviço."
• O prolongamen_to do_ dissídio preto~iano até que a jurisprudência se pacifique numa interpretação dominante ê-, a todos os títulos, indesejável. Empregadçs _e. empregadores permanecem num estado de insegurança e incerteza
jurídica_absolutament~ incompatíveis com o fim colinado por qualquer ordenamento legislativo.
O pfojeto ora apresentado endossa o entendimento que mêlhor atende à
finalidade social da lei, analisada esta do ponto de vista sistemático. Fundamentalmente, desejou-se instituir um critéi"iC):remunerafivo capaz -de proteger
o assalariado contra os efeitos devastadores da inflação. Ao mesmo tempo,
despertou o legisla_dor para a_ necessidade de ser assegurado um mínimo de estabilidade à _Classe obreira, tanto assim que penalizou ainda mais o exercício
do direito potestativo de dispensa imotivada. Nestas condiçÚes, outra orfentaçào não poderia prosperar nesta matéria _senão a que léva às últimas conseqüências lógicas o objetivo visado inicialmente.
Sala das Sessõe~·- 03 de j~nh_o d~ 1982.- SeJ?.3-dor Itamar Franco.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No6.708, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979
f!ispôe sobre a çorreção automática dos salários, modifica a poHtica salarial e dá outras providências.
Art. 99 O empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30
:trinta) dias qué antecede a data de sua correção salarial, terâ direito à indeni-
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zação- adicional equivalente a um salãrio Inensal, seja ele, ou não, optante
pelo Fundo de Garantia: do Tempo de ServiÇo. (Às Comissões de Constituição e JuStiÇa e de Legislação Social.)

Jã que tão magnânimo tratamento é dispensado às populações alienígenas -que aqui se encontram, não vemos que motivo estaria a impedir o reconhecimento de benefício, convenhamos bem menor, às empresas e trabalhadores qtie contribuem para a captação das divisas de que tanto necessitamos.
Sala das Sessõe.s, 3 de junho de 1982. - Senador Itamar Franco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O artigo 69, da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"ArL 69. ·-········-·······-···-·····-·······-········
§ 7~ Fica suspensa a exibilidade da contribuição relativa ao se.gurado que se encontra na hipótese prevista na letra b, do item I, do
artigo 5, enquanto estiver Jirestando serviÇos h o exterior."
Art. 2~ A empresa que contratar empregado no Brasil para prestar serviços no exterior fica Obrigada a fornecer assistência médico-hospitalar equivalente à do sistema previdenciárío interno durante o período de permanência no estran-geiro.
Parágrafo único. h facultada a contrafãÇãO de seguro específico para
atender às obrigações decorrentes deste artigo.Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ São revogadas as disposições em contrãrío.
Justificação
Existem hoje im.ímeras_~mpresas -nacionais que prestam serviços no exterior, sobretudo no c_ampo da construção civil, com signifiCativa repercUssão
na balança de pagamentos do país pois os recurSos obtidos além fronteiras
contribuem para equilibrar as contas internacionais. Estima-se que, só no ano
passado, foram concluídos contratos, no exclusivo setor de engenharia, num
valor total aproximado de um bilhão_ de dólares. Este intercâmbio negociã.l se
torna ainda mais importante quando é levado t:m consideração o fato de que
cada dolar vendido em serviços rende à nação outros quatro dólares correspondentes à exportação de equipamentos, mâquinas e utensílios diversos necessãrios a implantação dos projetes.
É pois necessârio que iniciativas empreSariais de tal sorte recebam incentivos próprios capazes de estimular a atividade, tornando-a rentãvel. São fre"qüentes as queixas relativas à sobrecargas fiscal e parafiscal, fatores que oneram extraordinariamente os custos. Dentre estes, p-areCem ter especial procedência aqueles vinculados à obrigatoriedade do recolhimento da contribuição
previdenciãria no tocante aos emp-regados aqui contratados para prestarem
serviços no exterior. Evidencia-se que estes assalariados não podem gozar dos
benefícios preVistos na sistemática Secüritãriil interna pof Uma simples impossibilidade fíSica conquanto estejam compelidos à contraprestação correspondente.
A solução preconizada para tais casos e·a suspensão do recolhimento da
contribuição durante o período de afastamento do territóriO nãdánal, ficando o empregador obrigado a assegurar, por si ou pela via de um sistema específico de seguro-saúde, a assistência medico-hospitalar a que faria jus o trabalhador se em solo pãtrio estivesse.
Atualmente, todos, salvo o sistema previdenciãrio oficial~ -são penalizados com a previsão legal aplícãvel. O empregado vê corilpulsoriarilente descontado do seu salãrio um percentual destinado.a remunerar_ serviço que lhe é
inacessível. O empregador, além de contribuir com a sua parcela para o
erãrio, vê-se moralmeiJ,te compelido a prestar assistência ao Servidor acometido de enfermidade em local estranho e, freqiientemente, de escasso desenvolvimento. Beneficia-se, em Suma, apenas a instituição estatal que aufere recursos sem qualquer ônus ou contrapartida.
Em abono à proposição, cumpre 1enlbrar que o Brasil tem sido pródigo
em firmar convênios de cooperação na áreã da previdência socia1 com países
que enviam enormes contingentes de imígrantés parã o nosso País. Segundo
estes compromissos internacionais, cada Parte _Contratante assume· a _()brigação de reconhecer aos nacionais da outra as_ mesm~s_ vantagens e direitos
outorgados aos seus_cidadãos. Sendo neste relacionamento o nosso País o único a acolher imigrantes, evidencia-se que-a reciprocidade em tal caso é meramente teórica pois os ônus e encargos decorrentes da execução do pactuado
recaem exclusivamente- Sóbre os nossos cofres.

i

LEGISLAÇÃO CITADA

PROJETO DE LEI DO SENADO N• I07, DE 1982
Assegura ao empregado contratado no Brasil para prestar serviços no exterior o direito à assistência médico-hOspitalar.

- !

LEI NO 6.887, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Altera a legislação da Previdência Social Urbana e dá outras providências.

Art. 69.
.[...,....dos segurados empregados, avulsos, temporãrios e domésticos, na
base de 8% (oíto por cento) do respectivo salãrio~de-contribuição, nele integradas todas as importâncias recebidas a qualquer título;
I I - .......... _............................................. .
UI- dos segurados autónomos, dos segurados facultativos e_dos que se
encontrem na situação do artigo 9"', na base de 16% (dezesseis por cento) do
respectivo salãrio-de-contribuição;
IV - dos servidores de que trata o parãgrafo único do artigo 3~, na base
de 4% (quatro por cento) do respectivo salário-de-contribuição;
V -das empresas, em quantia igual à que for devida pelos segurados a
seu serviço, inclusive os de que tratam os itens II e III do artigo 5"', obedecida,
quanto aos__ _autônomos, a regra a eles pertinente;
VI- dos EStados e dos _Municípios: em quãntia igual à que for- d6vida
pelos servidores de que trata o item IV deste artigo;
VII- da União, em quantia destinada a custear as despesas de pessoal e
de administração geral do Instituto Nacional de Previdência Social- INPS,
do Instituto NaciOnal de Assistência Méaica da Previdência Social INAMPS e do Instituto de Administraçã_o Financeira da Previdência e Assistência Soda!- lAPAS; bem como a cobrir eventuais insuficiências-financeiras verificadas na execução das atividades a cargo do Sistema Nacional e Preyidência e Assistência Social_-_ SINPAS:
§ 69 Eqiiipararil-se a Cmpi'esa, para fins de previdência- social, o trabalhador autónomo que remunere serviços a ele prestados por outro trabalhador autónomo, a cooperativa de trabalho e a sociedade civil, de direito ou de
fato, prestadora de serviços, o empregador doméstico, bem como a missão diplomãtica estrangeira no Brasil e o membro desta missão, em relação aos empregados admitidos a seu serviço.

.. ; . ' · - · ; ~·~-· ·~·· .~;.
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(Às Comjssões de -Constituição e Justiça -e de Legislação Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 108, DE 1982
Autoriza o Ministério da Indústria e do Comércio a disciplinar o
regime de fabricação de produtos para uso adequado de pessoas canhotas, e dá outras providências.

O CoOgreSso Nacional decreta:
Art. l q- FiCa o MiniS"tério da Indústria e do COmérCio aUtorizado a disciplinar o regime de fabricação proporcional obrigatória de produtos para
uso adequado por pessoas canhotas, quando os modelos normalmente produzidos sejam ímpraficáv"eis à utilização por quem tenha a característica física ora indicada._
Art. 29 O Poder Executivo regulamentará a presente lei dentro de 180
(cento e oitenta) dias corí.tados ele sua publicação, -determinando o prazo em
que os fabriCantes terãO para se adaptarem ao disposto nesta lei.
Art. 3~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrãrio.
JustificaçãO
Visa o presente projeto esfábelecer com que o Estado cumpra a função
social de atender aos reclamos desta parcela da comunidade que, até hoje, se
vê alvo de precõrlCêlf6S e discriminaÇões.
Biologicamente, a lateralidade esquerda ou direita é definida apenas a
partir de uma escolha genética":- o -heinisfério cefebral dominante serã o esquerdo ou o direito? No primeiro caso; a Pessoa serã destra; no segundo, serã
canhota -_isto-devido a inversãO entre o hemiSfériõ-q_Ue_comanda e C? lado do
corpo_ comandado.
Por sua vez parece haver uma causa geográfica para o fato de a humaní- _d_ade, em sua maioria, ·ser constituída por pessoas destras. O primeíro homem
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evoluiu no hemisfério norte, desde então tem surgidO canhotos, principalmente no hemisfério sul e, curiosamente, ambidestros na região do Equador.
Tal hipótese poderia ser confrontada com uma outra que defende que o
homem, em sua origem, era ambidestro e que o processo de adoção de uma
lateralidade é, em essência; uma aCUlturação. Os animais, prinCiPaliriente o
macaco utilizam ambos os membros superiores com a ·mesma destreza.
Houve época em que a sociedade, através da escola, empenhava-se em
reprimir a criança, Caso fosse canhota. A violência ocorria cada vez que o
educador aplicava cegamente as normas preestabelecidas, desconhecendo a
singularidade da criança e confiando mais na receita aprendida do que em
qualquer outro critério. Suas_ conseqüências não pOdiam deixar de ser desa~
trosas, com manifestações, entre outras, de gagueiras, problemas visuais e
mesmo traumas de natureza emocional (oriundos talvez de sensação de não
terem sido aceitos).
A explicação para tais ates parece estar apoiada apenas em tra_diçOe"S; e
até mesmo em superstições. As religiões muçulmanas -judaica acreditam,
por exemplo, que a mão esquerda é a impura. Em pinturas eróticas, ~la representa a tentação._ O movimentO qUe Se dirige da esquerda para a direita é o
considerado construtivo; o oposto é sempre assOciado a rituais de feitiçaria e
satanismo. Diabos e bruxOs são descritos comO 6ailhot0s. E até a própria
Bíblia está repleta de frases que desmerecem os canhotos. À direita do Pai ficam os abençoados. A direita, as ovelhas, à esqUerda as cabras.
Por tudo isso fica fácil compreender porque persistem discriminações até
mesmo ao nível semântico. Em Inglés, por exemplo, a palavra provém do termo .. sinister" cuja tradução é sinisfro. Em francés, tem como síilôiliino;o vocábulo desajeitado.
No dicionário Aurélio Buarque temos: "canhoto adjetivo: que se serve
da mão esquerda para os trabalhos que habitualmente se fazem com a direita.
Figurãdo: pouco hãbil, desastrado. Figürado popular: o demónio -de canho."
Na realidade, as dificuldades para os canhotos apenas começam ao nível
semântico. O dia-a-dia represerita enormes obstáculos desde o servir o café da
manhã -em vasilhas cujos bicos estão numa posição apropriada apenas aos
destros; até o baralho que, arrumado no leque tradicional, inipede a identificação do número e do naipe.
O que dizer então da inexistência de instrumental específico ad~ptado a
profissiOnais tais como médicos, dentistas, mecânicos e mixitds oUtros e que
sejam canhotos?
Visando uma melhor forma de enfrentar tal realidade adversa, surge, em
1979, em São Paulo, a ABRACAN- Associação Brasileira dos Canhotos
"para defender a opção (mais genétiCa do cj_ue política) da lateralidade esquerda no cenário nacional". (ManChete n"' 1.464, de l0-5-_8_0).
Embora já exista uma populãção bastante numerosa de pessoas canhotas
em nosso País, os fabricantes em geral não se preocupam em produzir modelos de prodlttos_ que sirvam a esse contingente social, certamente porque ele,
constituído em 'llinoria, não ofereça margem respeitável de lucros. O Estado
deve, porém, cum1-·rir a função social de atender aos reclamos dos vários segmentos da comuniac.. -ie, disciplinando a atividade lucrativa também em
função do interesse coledvo. Assim, na linha de produção de materiais que,
pela sua estrutura de fabricação, sejam utilizáveis Ião--somente por pessoas
destras, impõe-se a adoção do regime de produção proporcional, a fim de que
parte desses produtos sirva especificamen:te aos canhotos, grupO ma!ginalizado em nossa política de produção.
- Sala das Sessões, 3 de junho de 1982. - Senador Gastão Müller.

e
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(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetos lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 113, DE 1982
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro tenham tramitação em conjunto os seguintes projetes: Projeto de Lei do Senado n9 29, de
1982 e Projeto de Lei do Senado n• 101, de 1982, ambos de minha autoria.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1982. -_ Senador Né/.yôií Canzeiro.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O requerimento que vem de ser
lido serã publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 279, II, c
n9 8 do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Çóncedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza, que falarã como Líder.
O SR. LÁZARO BARBOZA (Como Líder. Pronuncia o seguinte discurs_o. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Sendo obrigado a me ausentar dos nosso~ trabalhos, para uma viagem
ao interTor do meu Estado, vi-me compelido a pedir a palavra corno Líder,
logo na fase inicial da sessão, para, daqui da tribuna, lavrar o meu protesto
veemente contra o comparecimento arbitrário do delegado de Polícia Federal do Estado de Goíás -que, lamentavetiriente; acabou de cometer, na
segunda-feira Pr6Xiiila paSs-ada; Uma· arbitrariedade sem limites.
Sr. Presidente, -desgr-at;ado do p-aís onde a lei só protege uma facção, porque este acabará por tornar-se um país sem leis. Corri o sabem V. Ex• e a Casa,
estamos num ano eleitoral, e embora estejam presente na legislação específica
algumas prOibiçõeS de propaganda de candidatos e Partidos antes de serem
feitas as convenções,_ sabe V. Ex• que esta prãtica -não é observada em qualquer município deste vasto País. E quem percorre não apenas o meu Estado
de Goiás, rilas o Brasil ínteirõ;-hâ -de coiistaiar -que a esta altura, embora praticamente não tenha havido convenções, senão no Estado de Goiâs, do Parti- tjo_ d_o Govern_o, o PDS, que foi feita- no domingo Pr6ximo passado, embora
as convenções não tenham sido realizadas, todas as cidades se encontram
com fotografiaS de calididãtcis, Com legendas de Partidos afixados em postes,
em m1,1ros, decalques rodando nos automóveis, já que a legislação proibitiva,
Sr. Presidente, nada mais é do que o reSquíciO de uma legislação arbitrária,
que - creJ? _eu_ - só" _p_or _descuido o Congresso Nacional até agora não revogou.
No Estado de Goiás, já há vários-meses, todos os Partidos políticos estão
percorrendo o Estado e afixando cartazes e panfletos em pOstes, escrevendo
em muros, e isto tem acontecído etn todo o Estado de Ooiãs. Ainda no domingb ·passádo, Qúã.!ldÕ se rea(ízava a convenção do PDS -para a escolha do
s-eu -candidato a Governador e dos demais candidatos, que vão postular pelo
PDS às- eleições de 15 de novembro aos diversos postos, jâ com mais de uma
quinzena de antecedência, Goiâniã íiiteíraTOi · literalmente tomada pelas faixas, cartazes, panfletos e inscrições nos mUros ·e paredes. E a Polícia Federal
ou qualquer órgão da Justiça não tomou qualquer providência "coibitiva".
Entretanto, Sr. Presidente, já agora na segunda-feira, por volta das 23
horas, a Polícia Federal efetuou a prisão de 5 universitários do_ PMDB e dentre eles dois, que s_ão filhos de antigo Congtes_sista, doSuplente de Senador
Juarez Bernardes, que honrou o Estado de Goiás por dois mandatos consecutivos na Câmara e que agora novamente postula à Câmara dos Deputados,
esses rapazes estavam afixando cartazes e a Polícia Federal efetuou a prisão
deles. Foram levados_ ao Gabinete do Delegado da Polícia Federal e lã foi
chamado o ex-Deputado J uarez Bernardes. E não apenas universitários, inas
o próprio ex-Congressista foi sUbmetido aos maiores constrangimentos por
parte do arbitraria Delegado da Polícia Federal.
Depois de muita luta, fixou-se uma fiança. O Deputado não trazia dinheiro suficiente consigo e se propôs pagar ã fiança em cheqUe especial. O
Delegado, numa grosseria incrível, Sr. Presidente, como se fosse ele o Juiz Supremo deste País, chegou a maltratar grosseiramente o ex-Deputado Juarez
Bernardes, que é uma das figuras maiS conceituadas e mais respeitadas da
vida política do meu Estado, cujo nome é conhecido em todo o País. Somen~
te_ quando o dia jã raiaVa, Pôde ó ex.:Deputado Federai, Sr. Juarez Bernardes,
retirar-se da Polícia Federal, de_pois de ver os seus filhos sofrçrem o constr~n~
girliertto _de, juntam~nte com os outros jovens, serem fichados criminalmente,
identificados criminalmente pelo truculento Delegado ~a Polícia Federal.
O ex:. Deputado Juarez -Bernardes encaminhou, ontem, ao Sr. Ministro
da Justiça uma nota de protesto - passou um telex ao Sr. Ministro, lembrando a S. Ex•, inclusive, a sua condição de ex-colega do Parlamentar
que, hoje, ocupa o Ministério da Justiça, protestando contra esses abusos.
A nota é a seguinte:
A NOTA DE PROTESTO
Ilm9 Sr.
lbrahim Abi-Ackel
M;inistro da Ju_stiça
..Solicito de Vossa Excelência urgentes providências no sentido
de assegurar a liberdade e a democracia, tão preconizadas pelo PreSidente J õão Figueiredo, para -q.ue haja a livre e responsável manifestação do Pensamento em Coiás e possa existir segurança durante
a- attial campanha eleitoral em Goiás. Em meu Estado, todavia, a tos

c:!o Delegado da Policiã-Federal, Sr. Jameson Rodrigues, cõntestam
frontalmente a pregação democrática do Presidente da República.
Na madrugada de ontem, dia 19, meus filhos Ric~rdo e Rogêrio, universitários, sendo o último mcnor.de idade, foram preso5l
em companhia de mais três acadêmicOs, quando se encontravam
pregando ordeiramente a propaganda eleitoral de minha campanha
de Deputado Federal em Goiânia. Foram preSos e leyados para a
delegacia, onde não receberam o tratamento deferido a pessoas de
bem e pertencentes às famflias mais tradiCionais do Estado. Por confiar que ainda norteiam a conduta de Vossa Excelência aqu~les IJleSmos princípios de respeito aos direitos-humano-s, aos postulados democráticos, à ordeira c responsável manifestação do pensam-ento livre quando fomos ·colegas na Câmara Federal, é que SolíCito as providências necessárias a fim de assegurar aos políticos do PMDB os
mesmos direitos gaiantidos aos líderes do PDS que, no dia anterior,
picharam toda a cidade com cartazes dos cand-idatps à convenção de
seu partido, sem que nenhum pedessista fosse submetido a violência
de ação policiaL
Não reivindico a violência também para os candidatos do
PDS. Pelo contrário. Entendo" que a propaiã.nda eleitoral é o retrato
vivo da democracia aos olhos da população. Busco apenas que seja
dado aos do políticos do PMDB e aos PDS e de todos os partidos, o
mesmo direito de promoverem a sua propagandá eleitoral em Goiânia, cujos muros estão cobertos de diversos outros tipos de propaganda, inclusive com expressões obcenas. Creio na vocação democrática de VosSa Excelência e estou certo de que, hoje mesmo, serão
determinadas providências para conter a arbitrariedade policial
contra os candidatos a mandatos populares.
Atenciosamente, fico à espera de um pronunciãmento de Vos~
Excelência.
Juarez Bernardes. 19 Suplente de Senador pelo PMDB Goiânia, 2 de junho de 1982."
Sr. PreSidente, faÇO urna solicitaÇãó--ao "Sr:-Ministro -êlà'JuStiÇa, DePutado Ibrahim Abi-Ackel, no sentido de que, imediatamente, chame a atenção
do-truculento Delegado da Polícia Federal em Goiâs,-Sr. Jameson Rodrigues,
para que aquele delegado entenda, de uma vez_por to~~~· que _ele não pode se
colocar a serviço de uma facção política, fechãndo oS olhos em relação àquilo
que acontece dentro do Partido oficial, o PDS~ in-as·rn.arcaOdO O-trabalho depregação polítiCa dos homens da OpOsíçãó~--- Quero também deixar claro, Sr. Presidente, que nós, da Oposição, não
vamos nos intimidar ante a sanha de qualquer Delegado da Polícia Federal,
ou de qualquer outra autoridade. A lei" deVe ser feita, St.- Pr"esidente, para
obrigar a todos, governantes e governados, e proteger também a todos os brasileiros que vivem no seu solo-Pãtiió". --- ----·
-- Era o protesto que eu não poderia deixar de fazei:', Sr. Preside_nte, neste
instante, e eu o faço em riOme -da Udeiança do meu Partido.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
-- -

ao

O SR. PRESIDENTE (Passo< Pôrto)- Concedo a palávra nobreSenador Almii' Pinto.
---

0 SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN·
TREGUE À REVISÀ O DO ORADOR, SERÃ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para uma comunicação.
O SR. ITAMAR FRANCO (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente e
Srs. SeD.adores: O Presidente Ulysses Guimarães ·acaba- de distribuir a seguinte nota:
'"Por motivo de doença, devendo se submeter a intervenção cirúrgica, o Senadoi Teotônio Vilela afasta-se temp?raria_r_nente da
atividade polítiCa, por rCcomeridação médica.
A decisão do transitório afastamentcn·Csu1iOU-de eiúendimento do Senador Teotônio Vilela cOm o--Pfe&1dC-rlú~- N3"Cl0nal do
PMDB e companheiros da Direção Regional do -PartidO, tendo à
frente seu Presidente José Moura Rocha, candidato a Governador
naquele Estado.
A Direção Nacional do PMDB, mais uma Vez, interpreta orespeito, a admiração e· o reconhecimento dos deffiocratas do Brasil a

TeOtõníõ Vilela, o lutador que, sem medo nem fadiga, na histórica
jornada da anistia assistiu presos políticos nos cãrceres, amparou
ViúVas e órfãos vítimaS do arbítrio, enfrentando riscos solidarizouse com trabalhadores perseguidos ou em greve, como OS do ABC em
São Paulo e na Tribuna- do Senado, na Imprensa, Rádio, TV e em
concentrações públicas denunciou com vigor formidável a perversidade social e o descalabro económico do regime autoritáriO, prinCipalmente contra as sofridas populações do N ardeste.
Enquanto perdurar a enfermidade do Senador Teotônio Vilela, a Direção Nacional do PMDB, suas lideranças no Senado e na
Câmara dos Deputados, artistas, lideranças femininas e estudantis,
professores filiados à legenda, serão mobilizados para concentradam_ente prosseguir em Alagoas a vitoriosa- campanha por ele empreendida.
Teotônio Vilela, assim que se recuperar do tratamento médico,
com sua voz, seu exemplo e sua inquebrantável energia retornará à
luta no País e em sua terra pelo triunfo nas urnas de 15 de Novembro próximo de seus ideais de Liberdade, Democracia e transformação pela jusfiça social da sociedade brasileira.
a) Ulysses Guimarães.
Brasília,

3-6~82.

.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum.
Em -cons-eqüência, as matéiiaS constantes- dõs ítens n9 1 a 17 e 24 e 25,
pendentes de votação, deixam de ser submetidos à deliberação do Plenário, fi.:
cando sua apreciação adiadà para a próxima sessão ordinária.

.-sao- os Seguifltes_ os itens_p.lja,·_apreciação é adiada
1
Votação, em turno ún-ico, do Projeto de Riso1llção i}9 160, de 1981 (apresent(l.do pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 "953,
de 1981), que autoriza a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP,
a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 772.500.000,00 (set<;centos e
setenfa e -dóis milhõeS e quinhentos mil--cfuzefros), ierido
· PARECER, sob n' 954, de 1981, da Comissão
-de Constitfliçãõ i! -Justiça, pela conStitucion3lid3dC Cjuridicidade, com
voto vencido do Senador Húgo Ramos:
2
Votação~·eJn turrio úníco, do PfojêiO d6 Resolução n9 225, de 1981 (apresentado pela Comíssão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.285,
de 1981), que autoriza a Prefeíturi Munid:Pai de Florestal (MG) a elevar em
Cr$ 21.171.150,00 (vinte-e um milh~es, -cento esetenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiroS) o -mo:ntante de sua dívida ~nsolídada, tendo
~PARECERES, >obnos 1.286 e I.287,~de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
..::..... de Municípios, favorãvel.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 122, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como ·conclusão de seu Parecer n"' 781,
de 1981), que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Aracaju (SE) a elevar em
Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 782 e 783, de 198l,das Comissões:
-de Consti_tuição e Justiça. pela constituC?ionalidade e juridicidade; e
-de .Munic_i'pios. favoráVel.
4
Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n9 155, de 1981 (apresentado pela Comissão de EConomia como conclusão de seu Parecer n9 939,
de 1981, com voto vencido do Senador:: José Fragelli), que autoriza a Piefeitura Municipal de Nova Venécia: (ES) a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (qua-torze-

•

milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n' 940 e 941, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade,
como voto vencido dos Senadores Hugo Ramos, Josê Fragelli e Tancredo
Neves; e
--de Municípios, favorável.
5

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nq 192, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 1.159,
de 1981}, que a\ltoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em
Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oito milhões, noventa e um mil, quinhentos e vinte
cruzeiros) o montanté de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s J.J60 e l.l61, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municfpios, favorãvel.

e

6

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 183, de 1981 (apresentado pela Comissão de EConomia coino é'orichislo de SeU Pafecer n9 1.098,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a ele-·
varem CrS: 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, tTezentos e sessenta e quatro
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua,dívida ·consolidada, tendo
PARECER, sob n' 1.099, de 1981, da Comissão
-de ConstituiÇãO e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

7
Votação, effi tUrno úniCo, do Projeto de ReSolUção riq 258, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economía como conclusão de seu Pai'eCer-n9-l.424
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar
em Cr$ 8.613.200,00 (oitO milhões, seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

8
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9. 266, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a efevar em
Cr$ 39.300.000,00 (trinta e nove milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua díVida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

1987

11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 38, de 1981 (apre·senTãdo pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autoriza·a Prefeitura Municip-ã1 de Rio Claro (SP) a elevar em
CrS 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitUCionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
12
Vatação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do~ Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciãrio, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição ·e Justiça, 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.
13
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nq 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 habituaís tainbém" iD.tegre "remuneração, tendo
PARECERES, sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de Constltuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social: faVorável; e
~ de Finanças, favOrável.

a

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões:
_-:-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo ·da Comissão de
ConstituiçãO e Justiça.
·
15
Votação, em primiiro tufno-, do ·Projeto de Lei do SenadO nq 352, de
1978, de 8ut6ría 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 e juridicidade e, no
mêrlto, favorãv:el.

9

16

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nq 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como ConcluSão de seu Parecer nq 145,
de 1982), 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, tendo
PARECERES, sob n•s 146 e 147, de 1982, das Comissões:
-de Constitulção e JustiçO, pela constituciOrialidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso, e
-de Municípios, favorável.

__Votação, em prinieirO tiifno, do Projeto de Lei do Senado nq 255, de
1980, de autoria do Senador Nefson CarndiO; qué- aCreScenta disposiÜvos. à
Lei nO? 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalh~dores avulsos, tendo

10

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nO? 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nq 33, de l982(8.presentado pela Comissão de Economia comO-COnclusão de seu Parecer n9 189,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira (SP) a elevar em Cr$
29.745.360,00 (viitte e noVe milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 190 e 191, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.

PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
__:_ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorãvel; e
- de Finanças, favorável.
17

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130a 1.133, del981, das Comissões:
-.de Constituição e Justiça;
-de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
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24
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a~_
presentado pela Comissão _de Economia como _conclusão de seu Parecer n'i'
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em

Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos_mil cruzc:iro_s) o montante de s,ua
dívida consolldada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento nº 309/81, de autoria do Se~
nador Dirceu Cardoso, de reexame da ComiSsão-de Constituição e Justiça.)
25
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contãbil, e dã outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comfssões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Serviço Público Civil, contrário; e
- de Economia, favorãvel, com as Emendas de n-?s I e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 35(82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reeX:ame da ComisSão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passaremos, então, ao item 18:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n• 416, de 1982) do Projeto de
Resolução o'? 89, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Engenheiro Navarro, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$
21.171.150,00 (vinte e um· milhões, cento e setenta e um mil, cento e
cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussã.o a redação finai, em turno único. -r Pausa.)
Não havendo quem queira discuti·la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitiVamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n'i' 89, de 1981
Faço saber que o Senado Federal _aprovou, nos termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a seguinte
VI, da Constitu:ição;--e ei.J,
RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro, Estado
de Minas Gerais, a elevarem Cri 2_1.171.150,00 (vinte e um milhões,
cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro, Estado de
Minas GeraiS,- nOs teririós dó art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 21.171.150,00 (vinte e
um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) O
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar
empréstimos no valor global acima mencionado,junto à CaiXa Económica do
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinados à construção de 100 (cem)
unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infraestrutura urbana, naquele MunicíPio, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor-na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 19:

Discussão, ein- turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu parecer n9 414, de 1982), no Projeto
de Resolução n9 124, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Ituverava, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 31.793.420,61
(trinta e um milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e
vinte cruzeiros e sessenta e um centaVOs) ó -montante de sua dívida
consolidada.
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Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
disCussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo cOm o
art. 35.9_do Regimento Interno.
A rn:atérii Va:i à Promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução no I24, de I98I
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltuverava, Estado de Sãõ
Paulo, a elevar em Cri 31.793.420,61 (trinta e um milhões, setecentos
e noventa e três fnil, quatrocentoS e vinte cruZeiros e 'sessenta e um
centavos) o rn(Jlltante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolVe:
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Ituverava, Estado de São Paulo,
nos termos do art. 2o da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 31.793.420,61 (trinta e um
milhões, setecentos e novetlta três mil, quatrocentos e vinte cruzeiros e
_sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica dO
EStado de São pauto S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinado à execução de obras de infraestrutura e equípamentos comunitáriOS pata: atender aos Conjuntos
Habitacio113íS -- uBeiiil-Rio" e .. ''Flãvio- Cavallari", naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na dat_a de sua publicação.

e

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 20:

Discussão, em turno único, -da Redação Final (oferecida pela
Comissão -de Redação em seu Parecer n'? 405, de 1982), do Projeto
de Resolução n9 141, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Altinópoiis, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 11.282.510,68
(onze- milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e dez
cruzeiros e seSsC:-nta e oito Centavos} O montante de sua dívida
Consolidada.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada
com9 aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a segUinte a -redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n• 141, de 1981
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da ConstituiçãO, e é-u,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Altinópo/is, Estado de São
Paulo. a elevar em Cri 11.282.5/0,68 (onze milhões, duzentos e
oitenta e dois mil, quinhentos e dez cruzeiros e sessenta e oito
centavos) o montante de_ sua dfvida consolz'dada.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo,
nos terrnos.do art. 2o da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 11.282.510,68 (onze milhões,
duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e dez cruzeiros e sessenta e oito
centavos) o montante de sua díVida -consolidãdã, a fim de que possa contratar
um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da HabitaçãoBNH, destinado à realização de obras de infra-estrutura no Conjunto
HabitaCional CECAP. "A", naquele Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do_Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 21:

Discussão, em turno-único, da Redação Final (oferecida pela
Comlssão-'de Redação em seu Parecer n9 415, de 1982), do Projeto
de Resolução nO? 174, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal

•

Junho del982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

de Unaí, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 258.475.000,00
(duzentos e cinqUenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e cinco
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoJidada.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Encerrada esta, a redação final, é dada como aprovada, de acordo com o
art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

E a seguinte a redação final aprovada

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo- quem qüeirã discuti-la, --dC::cláro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final ê dada como definitivamente
aprovada, noS termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matêria vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada.
Redação final do Projeto de Resolução no 236, de 1981

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

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, --e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Una(. Estado de Minas
Gerais. a elevar em Cri 25d.475.()()().00 (duzentos e cinqüeiita e oito
milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belém, Estado do Pará. a
elevar em Cri 226.141.400,0!) (duzentos e vinte e seis milhões, cento e
quarenta e um mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada.

'O Senado Federal resolve:
Art. 1<? f: a Prefeitura Municipal de Unaí, Estado de Minas Gerais, nos

O Senado Federal resolve:
Art. 1'? 1! a Prefeitura Municipal de Belém, Estado do Pará, nos termos
do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal,
autorizada a elevar em Cr$ 226.141.400,00 (duzentos e vinte e seis milhões,
cento e quarenta e um mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à reforma,
ampliação e reequipamento do Hospital de Pronto-Socorro Municipal de
Belêm, naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo banco
Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data do sua publicação.

termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 258.475.000,00 (duzentos e cinqUenta e
oito milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual
valor junto ao -Banco de Crédito Real de Minas Gerais S/ A., este na
qualidade de agente financeiro do Banco-Nacional da Habitação --BNH,
destinado à implantação do Programa CURA --Plano de Complementação
Urbana no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 22:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n'? 404, de 1982), do Projeto
de Resolução n<? 193, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Caputira, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 21.171.150,00
(vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

•

de Resolução n<? 236, de 1981, que autoriza a prefeitura Municipal
de Belêm, Estado do Parâ, a elevar em Cr$ 226.141.400,00 (duzentos
e vinte e seiS milhões, cento e quarenta e um mil e quatrocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Redação final do Projeto de Resolução no 174, de 1981

RESOLUÇÃO No , DE 1982

.
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Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada
como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redação jiMI aprovada
Redação final do projeto de Resoluçio no 193, de 1981

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Caputira, Estado de Minas
Gerais, a elevar em CrS 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e
setenta e um mil, cento e cinqüente cruzeiros) o montante de sua dfvida
consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. }9 E. a Prefeitura Municipal de Caputira, Estado de Minas Gerais,
nos termos do art. 2' da Resolução n• 93, de I 1 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um
milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, a flm de que possa contratar operações de crêdito no
valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades
habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura
necessárias, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 23:
DiscussãO em turn-o único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n'? 413, de 1982), do Projeto

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estâ esgotada a matéria
Constarite da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lo manto Júnior.
O SR. LOMANTO JUNIOR PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) Senador Nelson Carneiro.

Concedo a palavra ao nobre

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Serão breves as minhas palavras para significar o meu desapontamento
ao visitar hoje o f6rum de Taguatinga. Não sei que inspiração levou o poder
público a colocar, num lugar tão estranho, o f6rum destinado a receber os
apelos dos moradores de T aguatinga e da Coilândia.
Faço daqui um apelo ao Sr. Prefeito, para que trari.~fira esse forum para
:> centro da cidade de Taguatinga, a fim de que os postulantes não sejam
obrigados a longas caminhadas ou não sejam compelidos a despesas que não
podem fazer.
Este, Sr. Presidente, é o apelo que eu queria deixar, neste fim de sessão,
na certeza de que o Sr. Governador do Distrito Federal atenderá à situação
dificil em que se encontram todos os que necessitam pleitear a justiça perante
o f6rum de Taguatinga.
Era o que tinha á dizer, Sr. presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Raimundo Parente - Martins Filho Furlan - Lenoir Vargas - Pedro Simon.

Luiz Cavalcante -- Amaral

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
O SR. LOUR1VAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
No dia 2 de junho passado, realizou-se, no plenãrio da Comissão de
Saúde da Câmara dos Deputados, uma reunião especial sobr~ "Legislação e
Tabagismo", durante a qual foram, prioritária e exaustivamente,
examinados, os problemas do controle da epidemia tabâgica, através da
atuação governamental, ao nível da União e dos Estados.
A seguir, os ilustres participantes discutiram diversos tópicos vinculados
ao temário global da reunião, convergindo os debates para os assuntos
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vinculados à situação e às atividades da classe médica e da comunidade, em
geral, em face da epidemia tabágica.
Como era de se esperar, a reunião atingiu os objetivos determinantes de
sua convocação, logrando obter excelentes resultados, em virtude da
excepcional categoria das contribuições de natureza técnica e legislativa que
serviram de base às discussões travadas pelos participantes- do conclave, em
que se destacaram, além dos convidados especiais -então reunidos, dois
abalisados especialistas norte-americanos - os- professores J. Michael
Mcginnis e Michael Pertschuck, os quais abordaram, em concisas exposições,
"As conseqUências do fumo para a Saúde" e "O controle do Tabagismo
através de Ações governamentais".
Fator decisivo do êxito alcançado pela Reunião foi o comParecimento
dos Secretários de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, do Paraná, e de
Pernambuco - respectivamente, doutores Germano Bonow, OsCar Alves,
Djalma de Oliveira e Adib Janete, ex-Secretário de São Paulo, - além da
expressiva participação dos representantes da Associã.ção Médica Brasilei~a,
da Sociedade Brasileira de Concerologia, da Sociedade Brasileira de
Pneumologia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Associação Médica
da ft- Conferência Brasileira de -Combate ao
do Rio Grande do Sul,
Tabagismo- UI COMBAT", deritreos quais faço questãO d.Ccitar os nomes
altamente conceituados dos doutores Mário Barreto C. Lima, Antonio Pedro
Mirra, Bruno Carlos Palombini, Ely Toscano Barbosa, Paulo E. Evangelista,
Jayme dos Santos Neves, Edmundo Blundi, José Rosemberg, Adherbal
Fortes de Sã, João Baptista Costa e do Cel. Waldemar Oswaldo Bianco.
O Ministro da Saúde Waldyr Arcoverde fez-se representar pelo
Secretário Nacional de Programas Especiais de Saúde~ doutor Francisco de
Paula Castro Neto.
Participaram, igualmente, representando as Coriiissões de Saúde do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, a Senadora Laélia Alcântara e
o Deputado José Frejat.
Honrado pelo convite que me foi encaminhado pe!o articulador desse
magnífico encontro das líderanças nacionais eng::tiadas no combate ao
tabagismo, o infatigável Professor Mário Rigatto, do Rio Grande do Sul, tive
a grata satisfaçãO de reencontrar-me, no decorrer dessa Reunião, com os
renomados Professores José Rosemberg, Antonio Pedro Mirra, Edmundo
Blundi e Jayme dos Santos Neves, médicos e cientistas de projeção
internacional, que estão- contribuindo, decisiVamente, p3ra o sucesso da
mobilização nacional contra o vício de fumar, aos quais felicito, nesta
oportunidade, pela excepcional categoria técnica, científica e cultural das
respectivas contribuições em benefício da melhoria das condições de saúde do
povo brasileiro.
Finalizando, Sr. Presidente, solicito a incorporação ao texto desta
comunicação do breve pronunciamento que tive a satisfação de formular ao
ensejo do meu comparecimento àquela me_ncionada reunião, que pode ser
considerada como uma etapa decisiva na trajetória da luta contra os nefastos
efeitos do tabagismo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

e

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
~·A Realização no Plenário da Comissão de Saúde da Câmara dos
Deputados desta oportuna Reunião sobre "Legislação e Tabagismo", na
qual se integram conceituados médicos e parlamentares, para estudo e
controle da epidemia tabâgia, deve ser prestigiada como decisiva etapa no
concernente à luta contra o vício de fumar, e conseqüente erradicação das
funestas conseqüências do tabagismo.
São autoridades, estudiosos e técnicos que se articulam para um fecundo
intercâmbio de conhecimentos e experiências, gerador de sugestões objetivas
e realistas, ímprescindíveís à Claboração das providências de toda ordem, que
devem ser tomadas, notadamente no âmbito da legislação específica que o
País vem exigindo no sentidO dC serem Contidos os perigos do tabagismo.
No que me diz respeito tenho procura?o, no limite das minhas
possibilidades, colaborar com todos quantos se acham engajados na
benemérita campanha nacional que visa a conscientizar o povo brasileiro
quanto à n·ecessidade impostergável de melhorar suas condições de saúde,
através da luta permanente contra o insidioso vício de fumar.
Neste sentido formulei, da tribuna do Senado Federal, 22
pronunciamentos sobre o assunto, além da apresentação de Projeto de Lei
específico, visando, com esses trabalhos, conscienti:iar a NaçãO brasileira, e
estabelecer as bases de uma ampla mobilização nacional contra o tabagismo.
Os resultados dessa intensa atuação parlamentar encontram-se reunidos
no opúsculo recém-editado pelo Serviço Gráfico do Senado Federal, que
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tenho a satisfação de oferecer aos ilustres participantes desta reunião como
subsídio aos seus trabalhos.
Os dados, as informaç_ões, os estudos, as sugestões e propostas
constantes desse documento, - -intitulado, precisamente,, .. Mobilização
Nacional contra o Tabagismo"- foram padentC:mente coligidos em função
de sua destinação de utilidade.
Trata-se de uma síntese decorrente da análise do problema, associada à
observação de inúmeros casos concretos, com vistas ao equacionamento das
medidas a serem tomadas no plano da elaboração legislativa.
Parece-me, destarte, ser esta a contribuição que entendi submeter ao
exame dos ilustres participantes desta reunião.
Finalizando, desejo expressar os meus agradecimentos ao Professor
Mário Rigatto pelo convite que me formulou, bem como externar a minha
grande satisfação pai- verifica"r, neste recinto, o comparecimento de grande
número de eminentes cientistaS, médicos, professores, parlamentares e
autoridades que se engajaram na Canipaitha NacionafContra o Tabagismo."

i'
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O SR. PRESIDENTE (Jor~e Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O Congresso NaCional recebeu ontem a visita de milhares de
trabalhadores representantes das entidades sindicais participantes da
"CARAVANA CONTRA O PACOTE DA PREVIDF.NCIA"'.
Entre as manifeStações de protesto c_ontra o aumento da taxa de
contribuição dos assalariados e, de modo especial, contra o desconto sobre as
apOsentadorias e pensões, pessOalmente recebemos documentos assinados
por um total de 13.491 trabalhadores de São Paulo, além de dezenas de
oficias de associações de classe e de aposentados. Todos eles condenam as
medidas propostas pelo Governo Federal, conclamando os trabalhadores a
resistirem, inclUsive, com a utilização da arma da greve.
A expectativa dos trabalhadores brasileiros é de que o Congresso
Nacional rejeite o Decreto-lei n"' 1.910/81, conhecido como "pacote da
previdência", porque, em primeiro lUgar, ele ê inconstitucíorial, como têm
reconhecido os _tribunais, e, de modo especial, porque contraria o interesse
público.
Mas a maior reivindicação das classes trabalhadoras é no sentido de que
seja modificada a própria estrutura e a fiscalização do sistema previdenciãrio.
Para isso impõe-se o restabelecim6nto de uma administração colegiada,
abolida pelo Decreto-lei n9 72, de 1966. COm esse objetivo, apresentamos ao
Senado o Projeto de Lei n• 24ô, de 1980, que "estabelece a participação dos
empregados e empresários na administração da Previdência Social (INPS,
lAPAS e INAMPS)". O projeto estabelece, ainda, que em cada localidade
onde houver uma Agência da Previdência Social haverá um Conselho Fiscal
integrado por um representante dos trabalhadores, outro das empresas e um
terCeiro do_ Governo.
A comunidade trabalhadora pede e espera que o decreto-lei da
Previdência Social seja rejeitado pelo Congresso Nacional. E que, em
seguida, seja mo_dificada a estrutura e o processo de fiscalização do INPS e
demais órgãos da Previdência.
O apelo dos trabalhadores - que são os grandes contribuintes e os
maiores interessados da Previdência - precisa ser ouvido pelo Congresso
Nacional!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Não hã mais oradores
inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para a próxima sessão ordinária a seguinte
ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 160, de 1981
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
953, de 1981), que autoriza a Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, a contratar operação de crédito no valor de CrS 772.500.000,00
(setécentos e setenta e dÓis mÜhões e quinhentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 954, de 1981, da Comissão
-de Constituição" é Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

•
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 225, de 1981
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.285, de 1981), que autoriza a Prefeitura MunicipJ'l de Florestal (MG) a
elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil,
cento e cinqUenta: cruzeiros) o montante -de -sua- dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.286 e 1.287, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido_ do Senador_ Hugo Ramos; e
- de Mrmic[pios, favorável.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 122, de 1981
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n 9
781, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar
em Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e
oitocentOs cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 782 e 783, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 155, de_ 1981
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
939, de 1981, com voto vencido do Senador Jos6 Fragelli), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Nova Venécia (ES) a elevar em Cr$ 14.091.700,00
(quatorze milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n• 940 e 941, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiçd, pela constitucionalidade e juridicidade,
como vot_o vencido dos Senadores Hugo Ramos, Josê Fragelli e Tancredo
Neves; e
-de Municípios, favorável.

5
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 192, de 1981
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n 9
1.159, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar
em Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oito milhões, noventa e um mil, quinhentos e
vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.160 e 1.161, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade~ com
voto vencido do Senador Hugo Ramos~ e
-de Municípios, favorável.

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 183, de 1981
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n 9
1.098, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte
a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte -e nove --milhões, trezentos e sessenta e
quatro mil e duzentos cruzeiros) o montante çie sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 1.099, de 1981, da Comi>Sào
-de Constituição eJUstiça, ·pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

7
Votação, em turno único, do Projeto de RC$olução n9 258, de 1981
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n 9
1.424 de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a
elevar em Cr$ 8.613.200,00 (oito milhões, seiscentos e treze mil e duzentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municfpios, favorãvel.

8
Votação, em turno único, do ProJeto de Resolução n9 266, de 1981
(apresentado_ pela Comissão de Economia como conclusão de _seu Parecer:.n"'
1.452, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a
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elevar em Cr$ 39.300.000,00 (trinta e nove milhões e trezentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favoráveL
9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 25, de 1982
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
145, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a elevar
em Cr$ 7279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 146 e 147, de 1982, das Comissões:_
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu CardosO, e
-de Munidpios, favorável.
lO

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 33, de 1982
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
189, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira (SP) a elevar em
Cr$ 29.745.360,00 (viilte e nOve míihões, seiecfmtos e quai-enta e cinco mil,
trezentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 190 e 191, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela con&titucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
ll
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apresentado pela ComiSSão -de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duZentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
12
Votação, em primeiro turno, do Projeto de ~ej do SeÍtado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador.Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerclário, 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, favorãvel;
- de Saúde, faVorável; e
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e Josê Fragelli.
l3
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 Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
14
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
198_1__._ _c;:fe 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,. favorãvel, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- -de Educação" e Cultura,- favÕrâvel ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.
15
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de
alimentos, tendo
PA~ECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Jristiçiz, pela constitucionalidade e juridicidade e. no
mérito, favorável.
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16
Votação, em primeiro Iurno, do Projeto de Lei -do Seriado n9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro~ que acrescenta dis.positivos à
Lei n'1 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139
salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s !.197 a !.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
17
Votação, em primeiro tili"nb, 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 !.133, de 1981, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
18

Discussão, em turno único do Projeto de Resolução n9 40, de 1981
(apresentado pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n'1
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Botim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, Favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, de autoria do
Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
19
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contãbil e dã outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 573 a 576, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável~
- de Serviço Público Civil, contrário; e
- de Economia, favorável, com as Emendas de n9s l 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 (Jorge Kalume) -

Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 2 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA
SESSÃO DE 26-5-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOS~ UNS (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Congratulo-me com o nobre Senador Roberto Saturnino pelo
pronunciamento que acaba de fazer. S. Ex• é um dos membros mais atuantes
da Oposição. Seu comportamento nesta Casa tem-se afirmado sempre pela
firmeza, pela objetividade, pela inteligência das colocações e, sobretudo, pelo
equilíbrio quando age no mister, às vezes dificil, de exercer o direito de
crítica:
-

O Sr. Roberto Saturnino -

Partindo de V. Ex•, muito obrigado.

O SR. JOS~ LINS- V. Ex• conta com o respeito e com a admiração do
povo brasileiro.
Não se trata aqui, Senador Roberto Satumino, de um elogio fácil e
barato. Trata-se de reconhecer o papel fundamental da Oposição no regime
democrático, e·até de louvá-lo. Se o Poder Executivo e o partido "que o apóia
são responsáveis pela feição do processo administrativo, a OposiÇãO- é O
móvel fundamental das transformações em busca do equilíbrio desse
processo. Sem a crítica, a admiração pública pode afogar-se num mar de
esteril tranqüilidade, pelo simples fato de que é fácil demais- fazer apenas o
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que está ao seu alcance, esquecendo qualquer esforço em busca de padrões
mais produtivos, o mais eficiente.
Administrar, Sr. Pi-esidente, é um problema difícil. Aí estão os exemplos
de cçntenas de nações, e de Estados na esteira dos séculos, alguns com
notáveis acertos, mas todos eles pondo à mostra suas deficiências, todos eles
com os seus erros.
A humanidade avança, sim, mas com tropeços, com indecisões e
retrocessos, em busca de um ideal, de melhores padrões filosóficos, morais e
tecnológiCos. Esse é, talvez, o sentido do desígnio de Deus, ao expulsar o
homem do Paraíso, ordenando-lhe viver à custa do suor do seu rosto.
Figuremos, Sr. Presidente, uma comunidade, a mais simples possível,
para tentar tornar o quanto possível claro o papel do trabalho e da riqueza
gerada não apenas como _meio de subsistência, mas como instrumento de
progresso.
Figuremos uma comunidade em qu~ a única atividade produtiva
primária seja a Produção de trigo. Todos os trabalhadores rurais dessa
comunidade- dedica_m-se a plantar trigo. No setor secundário suponhamos
que exista apenas a indústria de panificação.
Alguns trabalham na faina diuturna da terra, plantando e colhendo. A
produção, levam-na à única indústria qlie transforma o trigo em pão.
--Suponhamos, agora, Sr. Presidente, que este trigo transformado em pão
seja exata e totalmente distribuído à população e por ela consumido.
Vemos aí a ativdade produtiva em equilíbrio com as necessidades da
comunidade. A riqueza não aumenta. Se a população cresce e não iDteSra os
mais novos no mesmo ciclo de trabalho, mais gente consumirâ a mesma
quantidade de produtos e, certamente, estã será uma comunidade em
proCesso de empobrecimento. Se porém os novos contingentes populacionais
se iiltegram no mesmo sistema produtivo, ã. comunidade permanecerá em um
estado de equilíbrio que a manterá estagnada, no mesmo estágio de
desenvolvimento através dos tempos.
Suponhamos agora que, num dado momento, surja um líder
comunitário, Que ptoponha que-o pão produzido não deva mais ser todo
consumido. Vamos, meus amigos, poupar um pouco do que produzimos. Ao
invés de consumirmos todo o nosso pão, tomemos um pouco dessa produção
e vendâmo-la a outra comunidade".
Surge aí, Sr. Presidente, o que se chama a. "poupança". Essa economia
vai permitir à comunidade ampliar a sua área de plantio e a sua pequena
indústria de panificação, com um sacrifício, é claro, embora temporário, para
o consumo e para o bem-estar do povo.
Eis o papel da pOuPança no processo de desenvolvimento económico de
qualquer País: chamem-na, assim, Sr. Presidente, ou chamem-na
simplesmente de "contribuição espontânea dos camaradas", como o fazem
nos países socialistas.
O papel da poupança é fundamental. Seja ela recolhida pelos indivíduos,
pelas empresas produtoras ou pelo Governo; nenhuma comunidade pode
dispensá~la no processo de geração de sua riqueza.
Suponhamos ainda que essa mesma comunidade, na esteira natural das
desigualdades humanas, disponha de uma distribuição defeituosa do pão que
produz; que uns recebem muito e outros recebem pouco. Diz-se desta
comunidade, que ela tem um sistema distributivo defeituoso, podendo nela
surgir a consciência das injustiças sociais.
Nela serão distinguidos, Sr. Presidente, os ajudados pela sorte e os
deserdados da fortuna. A poupança e o desequilíbrio distributivo são os dois
grandes problemas das sociedades modernas. A pobreza e as desigualdades
entre indivíQuos e classe, não_só a nível de países diversos, mas dentro de cada
país. Essas questões se representam no cerne da própria questão do progresso
econômico e social da humanidade.
O que fazer, Sr. Presidente, para superar essas duas questões
fundamentais? O_s pCnsadores se apegaram sempre a análises profundas, mas
que fizeram eles? Como disse Omar Khayyám, com todo o seu esforço
balbuciaram algumas palavras confusas e adormeceram fatigados. Não foi,
porém, totalmente em vão o esforço milenar desses abnegados nem dos
príncipes- ou dos~ -líderes que comaildam, através dos tempos, os destinos
humanos. UltrapasSando filosofias, ultrapassando discussões e atravessando
guerras, a Humanidade, finalmente, desemboca na convicção de quejã não é
possível ignorar esses problemas.
Hoje o grande papel dos governos, em todas as latitudes, ê conduzir o
processo de satisfação dessas aspirações humanas. O grande drama dos
governos surge, porém, quando o povó, sem compreender a natureza desse
proceSso, exige deles, como se os governantes fossem deuses, que resolvem de
üneÇiato e sem contrapartida de sacrifícios~ esses dois problemas de que
decorrem no campo material as angústias humanas.

•

•
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O Sr. Agenor -Marta -

Permite-me V. Ex"?

O SR. JOSh LINS- Concedo a V. Ex", nobre Senador Agenor Maria,
o aparte que me pede.

•

•

•

•
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O Sr. Agenor Maria- Nobre Líder do Governo Senador José Lins, V.
Ex• fala muito bem a respeito dos problemas filoSóficoS."Nó-Cntanto~--áa
manhã de hoje, quando li nos jornais o Governo autOrizando" o .ii.únCríto da
prestação da casa própría- e do aluguel em 90%, fiquei:.me perguntando se
este Governo está louco, porque ninguém neste País teve aumento superior a
40%. O aumento semCstral foi de 40%. Se o cidadão que mora numa casa
pagando uma prestação de casa própria ou aluguel e tem um aumento
inopinado de 89,9%, que podemos arredondar para 90%, corri o Vai ficar essa
família assalariada, que teve um aumento, no máxirilo; de 40% nos seus
vencimentos e se vê, de uma hora para outra, obrigada a pagar uma prestação
de 90%?! Eu me pergunto se o Banco Nacional da Habitação é um banco que
t~m em vista uma filosofia puramente econômica~--metamente -de lucro, ou se
tem como V. Ex• acaba de afirmar - alguma filosofia de fundo social. No
campo filosófico - V. Ex' fala sobre a doutrina - o que deve prevalecer é a
raça humana, é o homem em si, e não o homem ser um instrumento do
capital, como vem acontecendo. Infelizmentemente no nosso -regime, no
regime que está ar;·o-capftal passou a ser denominador comum e o homem é
muito -mãiS" inStrumento do capital do que uma pessoa humana. Nobre
Senador José Lins, o Goveinó -jamais poderia ter determinado, como
determinou hoje, através da imprensa, o aumento íriopinãdo de 90% nos
aluguéis e nas-prestações da casa pfopria. Digo a V. Ex' que mais de 70% das
pessoas que pagam aluguel neste País e mais de 80% das pessoas que pagam a
prestação da casa própria vão tirar da mesa, ou seja, vão passar a se alimentar
menos ainda, para poder pagar a prestação da casa própria ou o aluguel. A
inadimplência está aí, mostrando o número crescente, a cada ano que passa,
dos mutuários da casa própria que não estão podendo pagar em dia os seus
compromissos. Solicito· a V. Ex'", nesta tarde em que o seu coração se enche de

::~~!::~~~s c~:~~~c~~el:mp!~e : ~~:~d::teVFi:~:ir:s~' i;~::g~~:a S~~
Excelência entenda que o. Banco Nacional da Habitação deve ter uma
destinação: favorecer aqueles que não têm casa a possuí-la e a poder pagar a
prestação da sua casa, e não a destinação que está aí. Há poucos dias, senão
me engano no dqmingo, no programa dos Trapalhões, um deles pediu
favorecimento de uma autoridade e descobriu que aquele amigo dele de muita
influêncfa tinha conseguido_ uma casa pelo BNH. Ele disse: pelo amor de
Deusl esse negócio de BNH não quero, porque sei que não vou poder pagar.
Esta, Senador José Lins, é a realidade deste País. ValhoMme realmente da
impregnação do seu espírito desse sentimento extraordinário, a fim de que V.
Ex'" apele para o Presidente Figueiredo, para que Sua Excelência faça com
que o Banco Nacional da Habitação volte à sua destinação, que é a de tirar o
povo brasileiro, aqueles que não têm a casa própria, da aflição maior. Afirmo
a V. Ex•: quem, neste País, não tivar Onde morar, desgraçado dele, porque
não sabe para onde ir: se para o aluguel ou para a prestação. Tanto que, nos
jornais de hoje, a pr6staÇão da casa própria está-se igUalando ao alugueL
Posso afirmar que há muita gente, por este País afora, que vai fazer uma
diferença. O Governo está dando o índice em 90%, mas o proprietâ.rio ·vai
aumentar apenas em 30%, 40%, para poder continuar recebendo o aluguel, se
quiser receber, porque, se aumentar realmente para 90%, a maiõria não vai
poder pagar o aluguel.
O SR. JOSE LINS- Eu fazia, nobre Senador Agenor Maria, referência
a uma comunidade muito simples, com apenas duas atividades económicas, e
aos seus sistemas de distribuição e consumo. Poderia ter complicado um
pouco mais o modelo, introduzindo~ lhe um governo. O governo passa a dar
uma parte da produção, ou melhor, da riqueza gerada. O governo nada
produz, recolhe, apenas, uma parte do produto gerado pela comunidade. O
seu problema surge, aliás, disso; porque arrecada. Por isso ê ele
responsabilizado por tudo que falta à comunidade. Uma soCiedade como a
nossa é muito mais coiDplexa do que essa que descrevi. VivemOs num- iriundo
de muitas dimensões, no qual as coisas se complicam indefinidamente.
Analisemos a questão que V. Ex' levanta.
Diz V. Ex' que não entende porque o Governo, enquanto aumenta os ordenados em 40%, aumenta o aluguel ou a prestação da casa própria em 90%.
V. Ex' aí comete um engano ou uma grave injustiça. b. preciso interpretar corretam ente os fatos. V. Ex' sabe que40% corresponde a um aumento semestral
e sabe também que o aumento de 90% da casa própria é um aumento_ anual.
Feitas as contas, dois aumentos semestrais de 40% correspondem a um au~ento anual dos vencimentos de 96%, maior, portanto, do que o aumento das

prestações do banco, que seria de apenas 90%. Vê-se daí que o Governo anda
tentando algum esforço para não sobrecarregar aqueles que vivem de salário.
V. Ex' está ril'!sio, talvez, com ~azão, p~~gue nem_ sempre a compreens~o
popular penetra nesses- fenômenos. Mas é preciso que haja honestidade na
__a_nálise dessas coisas. A mâ interpretação corresponde a uma injustiça que em
nada ajuda a _resolver os problemas. Ao contrário, inStala a desconfiança no
espírito do povo e o predispõe contra o Governo. E nada pior para uma comunidade do que isso.
Não defendo aqui o Poder Público, falo em tese, Senador Agenor Maria.
Um povo desconfiado é, talvez, o maior freio ao desenvolvimento econômico
e à justiça social. Daí por_ que não basta bem governar. Daí por que considero
que uma adequada comunicação entre governo e povo, que evite a distorção
dos fatos, é fUndamental. A distorção dos fatos e uma comunicação inadequada sãO uin--Perig'o PotenciaL Mas; voltindo à questão das prestações do
BNH, se V. Ex,. corrigir os dados verá que o aurilenlo da prestação da casa
própria foi menor do que o aumento salarial. V. Ex' Sabe, aliás, que os recursos da BNH não são do Governo, mas dos operários. Se o banco não cobrar
juros, pelo menos, para salvaguardar o valor desse dinheiro, estará prejudicando aos assalariados, e sendo desonesto. Esta é a explicação.
O Sr. Agenor Maria- Senador Josê Lins, não chamei o Governo de desonesto.

Ex'

O SR. JOSE: LINS- Levantei apenas uma hipótese, nobre Senador. V.
o fez, mas Poderia parecer.

n~o

_o_

s_r_~_

Agel_!or Jt-faria- _Permite~me V. Ex' outro aparte?

O SR. JOSE LINS -

Com prazer.

O Sr. Agenor Maria- Nobre Senador José Lins, V. Ex' é homem do
Nordeste, foi superintendente da SUDENE. Como_ _e;x,ecutivo, desenvolveu
uma grande atividade, uma fecunda atividade à frente da SUDENE. Acredito
nos sentimentos que V. Ex' trouxe hoje à tarde para a tribuna e foi acreditando nesses sentimentos que interpelei V. Ex',_na_oportunidade, aparteando V.
Ex.....

O SR. JOSÉ LINS -

Compreendo, nobre Senador, e agradeço.

-o Sr. AgenOf Maria-.;. V. Ex,.sabequequanto a esse aumento de90%,
a maioria das pessoas que pagam prestação e pagam aluguel não vão poder
pagã-lo.
O SR. JOSÉ LJNS -

V. Ex• tem t:azão ...
O Sr. Ajenor Ma i-ia-- ... eu tenho razão, porque nós vivemos uma fase
em que o povo estã sendo muito penalizado, uma fase onde o desemprego aumenta, o salário não corresponde à realidade, onde há fome, onde há intranqUilidade. Então, eu acho que o Banco Nacional do Desenvolvimento Económico, hoje, é mais um fundO- social qtie ·se Cdou, passou a ter um ·outro objetivO, com o que-eu me congratulei através do Senador Josê Sarney, realmente,
com o Gove_rno. Eu acho que o Governo devia reconhecer que nós precisamos fazer com que essa prestação seja a menor possível, para aliviar o encargo do dono de casa, porque, afirmo a V. Ex', quem paga a prestação ou o aluguel de casa e não tem uma renda familiar, está numa situação aflitjva. V. Ex'"
conhece tanto quanto eu o homem do Nordeste. Quem paga aluguel ou prestação e não tem uma renda familiar, está numa situação realmente delicada.
Eu pe-rgunto: -é~jusfo-qliCiUm-a-pessoa que trabalha~ que"fem riecessidade de ter
uina: caSa, de ter um _lar, de ter üma família, sofra c:i irltpacto de uma prestação, a ponto de ele não poder pagã-la, a não ser diminuindo a sua alimentação? Eu tiVe na Inglaterra, jã umas três ou quatro vezes, e tive a curiosidade
de ver como é que o governo de lã resolve o problema da prestação ou do aluguel. Lá, 20% do salário é para aluguel, o assalariado não paga mais do que
20% do seu s~Iârío. Aqui rio Brasil, posso afirmar a V. Ex•, a maioria dos que
ia~h~m salário mínimo" tem que morar num barraco infecto e desgraçado,
porque todo o dinheiro que ganha não dá para pagar o aluguel de uma casa.
Veja V. _Ex' como a _colsa-estâ realrriente difíCil: Lá, é 20% d9 salário para aluguel e, aciui, o salário mínimo· ofiCial não dá para ninguém alUgar uma casa,
por miserável que seja casa. V. Exime desculpe por ter sido um pouco extenso o meu aparte, mas, sinceramente, eu encaminho o aparte, através de V.
Ex', porque acredito nos seus bons propósitos. Muito obrigado.

a

O SR. JOSE LINS - A crença de V. Ex• nos meus propósitos jâ ê um
bom começo.
Mas, a pobreza, senador Agenor Maria, é históriCa: e,-socialmente, uma
injustiça insuperável, sem grandes sacrifícios, de um momento para outro.
V. Ex' cOmete uma injustiÇa QUando ciitiCa o Governo pelo seu programa habitacionaL A venda da casa própria ê feita em face de uma análise da
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renda familiar. Para aqueles que ganham de um a dois salários niíriimOs, as
vendas são feitas de tal modo que a prestação nunca é superior a 10% dosalário ni.íriimo e não a 20%, como V. Ex• diz ser na Inglaterra. O que é difícil é
mandar tudo, acabar com a inflação e torna-r todos alfabetizados, competentes, produtivos e rícOs, por mero milagre. V. Exf. culpa o Governo por tudo isso, por um processo que vem de longe, que não pode mudar de uma hora
para outra.
O Governo porém se esforça. Volto, Sr. Presidente, a considerar dois
pontos fundamentais: o esforço que o Governo vem fazendo para ordenar o
sistema de poupança nacional tem sido extraordinário ...

mais lançado erii iodOs os térTipos neste País. Que sejam justas, "agora, Sr. Pre~
sidente e Srs. Senadores, aplicações desses recursos. E eu estou certo de que :
toda a comunidade nacional contribuirá para que esse programa, tão bem
lançado pelo Presidente da República, alcance os seus objetivos, que é tornar
este País maiS livre através de uma melhor distribuição da justiÇa social.
(Muito bem! Palmas.)

O Sr. Agenor Maria- Reconheço o esforço do Governo nesse setor. O
que eu acho é o modelo econômico do Governo sob__reposto o financeiro ao
econômico. V. S• sabe que nós temos, neste País, pessoas economiCamente ricas e finailci:iramente desgraçadas. A rentabilidade do econôniico, hoje, no
Brasil, diante do lucro extraordinário do financeiro, não dá mais para corresponder realmente à produção e ao trabalho. V. Ex• conhece, como eu conheço, pessoas que têm patrimônio no _yalor de 100, 200-e 300 milhões de cruzei~os e não têm rentabilidade para pagar os juros de 10 milhões que estão devendo. Acho que esse modelo que coloca o fmanceiro acima do econômico é
contra a comunidade, como um todo. Esse modelo colocou o financeiro
numa posição extraordinária, quem tem dinheir-o no Brasil, hoje, está ganhando o que quer, procurando até mais segurança para o seu dinheiro do
que mesmo lucro. E quem não tem dinheiro, tem trabalho, tem estrutura econômica e quer desenvolver, mas depende de capital de giro alheio, está correndo um risco de, trabalhando, perder o que tem. Na realidade, Senador, o
modelo é este, ê um modelo que colo-cou o financeiro muito acima do económico e criou esta ·situação. Muito obrigado pelo aparte.

Onde se lê:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 27, DE 1981 (n' 104/81,
n3. Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Internacional
sobre Busca e Salvamento Marítimo - SAR, concluída em Hamburgo, a 27
de abril de 1979, entre o Brasil e diversos países. Sessão: 19~5-82. (extraordi~
nâria).

O SR. JOS~ LINS -

V. Ex• tem suas razões ...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho),-- Nobre Líder, solicito a V.
Ext- que conclua o seu pronunciamento . .O tempo de V. Ext- estâ esgotado e
queremos chegar à Ordem do Dia.
O SR. JOSÉ LINS- Atenderei a V. Ex• Sr. Presidente. Gostaria, entretanto, de conceder um último aparte ao nobre Senador Milton Cabral...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu pediria a V. Ex• que
não concedesse mais apartes.
O SR. JOSÉ LINS- Atendo a V. Ex•
O Govérnó-Ofganiza, incentiva e desenvolve o sistema de poupança nacional. Hoje, porém, mais do que nunca se volta para a solução dos problemas da justiça social. Ontem à_ noite, o Presidente da República lançou um
novo programa, dirigido, mais uma vez, para ajudar aos mais pobres e me~
lhorar a distribuição da renda.
Hã Sr. Presidente, muita gente pobre neste Pais. Mas o Governo Federal
vem sendo sensível aos problemas dos que vivem quase à margem do sistema
produtivo nacional. O FINSOCIAL - programa novo, do Presidente Figueiredo- ê urna contribuição séria e importante em favor da justiça social
que ninguém, nem da Situação nem· da OpoGição, deixará de elogiar.
Para realçar o seu significado, imaginemos que os pobres deste País representem 1/3 da população. O programa redundará na transferência de cerca de 40 dólares per capita, por ano, para esses pobres. Admitindo-se que esses tenham, hoje, uma renda média de 250 dólares por ano, o programa resultarã num aumento de 16% por ano, da renda /ler capita dessa camad-a da população.
Isto, Sr. Presidente, é qualquer coisa de extraordinário. Talvez o programa mais revolucionário, como reconheceu o Senador Roberto Saturnin_o, ja~

ERRATA
No DCN (Seção II) de 2-5-82, pâgina 1.965, I' coluna:

Às nove horas do dia dezenove de maio 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; Bernardino Viana, José. Fragelli,
Benedito Ferreira, Lenoir Vargas, Luiz Cavalcante, José Lins, Gabriel Hermes e Affonso Camargo, reúne-se a Com1SSãó de Economia.
Deixam de comparecer, Por motivo justificado, os Srs. Senadores Milton
Cabral, Teotônio Vilela, Pedro Simon e Alberto Silva.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara, abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior Que é dada como aprovada.

~

~

:.-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 26, DE 1981 (n' 101/81,
na Câmara dos Deputados, que aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Argentina, o Governo .da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Oriental do Uruguai, pelo qual se coordena a distribuição de canais para o Serviço Móvel Marítimo, na faixa de 2065 a 2107 •
KHz, concluído em Montevidéu, a 8 de julho de 1980. Sessão: 19-5-82. (extraordinária).
Leia-se:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 26, DE 1981 (n• 104/81,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Internacional
sobre busca e Salvamento Marítímo-SAR, concluída em Hamburgo, a 27 de
abril de 1979, entre o Brasil e diversos países. Sessão: 19-5-82. (extraordinária).
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•27, DE 1981 (n• 101/81,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Argentína, o GOverno da República Federativa do Brasil e o
Gov-erno da Repúbfica Oriental do Uruguai, pelo qual se coordena a distribuição de -~anais para o ServiçO -Móvel Marítimo, na faixa de 2065 a 2107
KHz, concluído em Montevidéu, a 8 de julho de 1980. Sessão: 19-5-82. (extraordináriã).
Al:O I>O PRESIDENTE N• 25, DE 1982
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe~
rem os artigos 52, -íteni 38, e 97, incisO IV, do Regimento Interno e de acordo e
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão ~
Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo
n"' 002446/82 resolve aposentar Paulo de Carvalho Góes, no cargo de Artífice
de Eletricidade e Comunicação, Classe "Especial", Código SF-ART-NM703, ReferênCia NM-30, do Quatro Permanente do Senado Federal, nos ter·
mos dos artigos 101, iitciso III, e 102, inciso I, alínea, .. a" da Constituição da
República FederatiVa do Brasil, combinados com os artigos- 403, inciso II,
404, inciso I, e 392, § 4• da Resolução SF n• 58, de 1972, com proventos integrais e gratificação adicional por tempO de serviço a que tem direito, na forma do artigo 3• da Lei n• 5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei n• 4.345, de 1964.
Senado Federal, 3 de junho de 1982. -Senador Jarbas Passarinho, Presi- -~
dente do Senado Federal.

a

ATA DAS COMISSOES
COMISSÃO I>E ECONOMIA
7• REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 1982

lt

São apreciadas as seguintes matérias:
MENSAGEM N• 47/82 -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 Jacarezinho (PR), a contratar
operação de crédito no valor de Cri 202.020.570,00.
Relator: Senador Affonso Canuifgo.
Parecer: favoiável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Durante a discussão da matéria o Senador Affonso Camargo registra a
necessidade de uma ampla reforma tributária, para se inverter a pirâmide das
rendas públicas a fim de beneficiar maiS Os municípios. Segundo S. Ext- não se
justifiCa utilizar os recursos do BNH, pagando juros e correção monetári_ll
nas áreas de recreação e lazer, como constantemente vem sendo feito. Por r

Junho de 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

tro lado, esses pedidos de empréstimo chegam ao Senado com pareceres favo~
râveis de todos os órgãos competentes do Poder Executivo e seria constrangedor negar aos municípios esses recursos s_olicjtados, conclui o Senador Affon~
so Camargo.
Conclusão: A Comissão aprova o parecer do relator.
MENSAGEM N• 48/82- 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 Marechal Cândido Rondon
(PR), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 243.872.710,80.
Relator: Senador Affon-so Camargo.
Parecer: favorãvel, conlcuindo por apresentar um Projeto de Resolução,
ressaltando sempre a necessidade de uma reforma tributãria.
Conclusão: A Comissão aprova o parecer do relator.
O Sr. Presidente solicita que o Senador Luiz CaValcante assuma a Presidência dos trabalhos para que possa emitir o seu relato, referente aos dois últimos itens da pauta.

•

..

•

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 111/80- Dispõe sobre os prazos
de carência e de amortização dos empréstimos concedidos através do programa de crêdito educativo.
Relator: Senador José Richa.
Parecer: pela aprovação do projeto.
Colocado em-discussão, o Senador Benedito Ferreira solicita-a-palaVra
para dizer que dará votu favorável, maS que necessita faZer algum-ãs ConSiderações sobre o problema do ensino no Brasil. Acredita o Senador Benedito
Ferreira que o brasileiro, de uma maneira geral, quer possuir curs_o superior a
qualquer preço e isso tem. levado a um excedente de universitários no mercado de trabalho. Como exemplo disso cita que até-lnêdicos estão se insCreven~
do em concursos do Banco do Brasil para serviços de escriturârio.-Concluindo, ressalta que este projeto, a longo prazo, vai aprofundar essa dificuldade
encontrada hoje, pois cria facilidades, incentivando a formação de pessoas
qualificadas em nível superior, aumentando, assim, a legião de desempregados. No seu entender, o nível médio deveria receber uma atenção maior, vistO
que a carência -de mão-de-obra neste setor é conhecida por todos. Ainda em
discussão, o Sr. Presidente concede a palavra -ao Seitador José Lins que diante
das considerações feitas pelo Senador Benedito Ferreira diz haver nisso tudo
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Uma gfande lição. Há que se conseguir equilíbrio na condução dos problemas
naciOnais e -Por outro lado necessitamos da compreensão do próprio povo;
que precisa entender se essa formatura em nível superior será útil ou não aos
jovens. Com a j,ã1avra o Senador JoSé Fragelli diz ser tão evidente a oportunidade do projeto que não hâ necessidade de ser prolongada a sua discussão.
Conclusão: A Comissão aprova o parecer do relator.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 09(81 -Introduz alterações no
Código de Mineração.
Relator: Senador José Richa. Com vista para o Senador Gabriel Hermes.
Parecer: favorável, com a emenda que apresenta. O Senador Gabriel
Hermes apresenta Voto em Separado, pela audiência ao Poder Executivo.
O .Relator da matéria, Senador José Richa, esclarece que o parecer em
estudo já é de conhecimento_ da Comissão, vez que houve o pedido de vista do
Senador Gabriel Hermes na mesma sessão em que o proferiu. Ocorre, entretanto, que o Voto em Separado, apresentado pelo Senador Gabriel Hermes,
conclui por audiência ao Poder Executivo. Lembra o Senador José Richa que
o Regimento Interno ê muitO rigoroso neste aspecto, pois manda enquadrar a
autoridade responsável a que foi solicitada a audiência, em crime de responsaÇilidade, ou _então que se dispense a diligênCia:; isto rios casos em que ela
não é respondida no prazo regimental. Acredita S. Ex' que ese procedimento
não condiz com a instituição. Com -a palavra o Senador Gabriel Hermes esclarece que quando pediu vista ~o projeto foi com o desejo de ser útil no seu
estudo. Concofda- com o Senador José Richa quando S. Ex' diz haver uma
demora muito graOde, por parte do EXecutivo, em atender as solicitações de
informação. De modo que, diante do expásto, o Senador Gabriel Hermes retira o seu Voto em SeparadO._ Dando prosseguimento, o Senador Benedito
Ferreira usa ~a palavr~ para demonstrar a sua pre~cupação com a matéria
em apreciação, dada a ímp6rtânci3. que" Oassunto tem no contexto nacional.
Para realizar um estudo mais apurado do projeto, solicita vista do -mesmo,
que é concedidª pela Pr~idência. Para concluir o Senador José Richa louva a
atitude dos Senadores Gabriel Hermes e Benedito Ferreira que entenderam a
necessidade de a Comissão estudar com maior dedicação a matêria em questão.
Nada mais havep.do a tratar encerra-se a reunião; lavrando eu, Francisco
Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comis-são, a presente Ata quet lida e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente .
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BRASILIA- DF

SENADO. FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, I•V ice~ Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 12, DE 1982

"

•

Autoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$
21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
Art. I• Ê a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento
e setenta e um mil 1 cento e cinqüenta cruzeiros) o_ montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimos
no valor global acima mencionado, junto à Caixa Económica do Estado de Minàs-Cerais, êsta na qualidad-e de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinados à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil
no respectivo processo .
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de junho de 1982·.··- Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art._ 42, ínciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 19 Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 13, DE 1982

•

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltuveran, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 31.793.420,61 (trinta e um
milhões, setecentos e noventa e tiêS mil, quatrocentos e vinte cruzeiros e sessenta e um centavos), o montante de sua
dívida consolidada.

n•

Art. I• Ê a Prefeitura Municipal âe ltuverava, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 31.793.420,61 (trinta e um milhões, sei.ecenfos e noventa e
três mil, quatrocentos e vinte cruzeiros e sessenta e um centavos), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa ·Económica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à execução de obras de infra-estrutura e equipamentos comunitários
para atender aos Conjuntos Habitacionais ü-Beira Rio'' e ~~Flávio Cavallari", naquele-Município~ obédecídas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de junho de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 19Vice-Presidente, no exercício da Presidênda, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 14, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Caputira, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e
um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Caputira, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um
mil, cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar operações de crédito novalor global acima mencionado, junto à Caixa Econô111Íca do Estad() de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades~habitacionaís de interesse sociill e exe-

•

cução das obras de infra-estrutura necessárias; naquele Município, obedecidas .as condições admitrdas pelo Banco Central do

Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de junho de 1982. - Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e'im, Passos Pôrto, I•
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 15, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Belém, Estado do Pará, a elevar em Cr$ 226.141.400,00 (duzentos e vinte e
seis milhões, cento e quarenta e um mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Belém, Estado do Parã, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 226.141.400,00 (duzentos e vinte e seis milhões, cento e quarenta e
um mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidarla, 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 reforma, ampliação e reequipamento do Hospital de Pronto-Socorro Municipal de Belém, naquela cidade,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de junho de 1982. - Senador Passos Pôrto, l •- Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

..

SUMÁRIO
I - ATA DA 82• SESSÃO, EM 4 DE JUNHO DE 1982
I. I -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE

Paulo II, a· expressão de pesar do Senado Federal pelo falecimento de
Dom Carmine Rocco, NúnciO Apostólico do Brasil.
1.2.4 -

1.2.1 - Pareceres
Referentes às seguintes matériaS:

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Programa Grande Carajás.

-Mensagens n•s 386, 387/81; e Oficio S/4/82.

SENADOR HUMBERTO LUCENA. como Líder- Semana Nacional do Meio Ambiente.

1.2.2 - Leitura de Projetos
- Projeto de Lei do Senado n• I09/82, de autoria do Sr. Senador Ita-

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homenagem prestada pelo
Senado_ Federal ao professor Euryclides de Jesus Zerbini.

mar Franco, que altera a redação do artigo 66, da Lei n9 4.728, de 14 de julho de 1965, que disciplina o_ instituto da alienação fiduciária, assegurando
ao devedor, em qualquer hipótese a efetiva prOpríedade do óem dado em
garantia.

SENADORA EUNICE MICHILES- Encaminhamento à Mesa dos
Projetas de Lei do Senado n9s 113/82, que reduz o limite de idade para
efeito de adoção, alterando _o art. _368, caput e parágrafo único da Lei n9

-Projeto de Lei do Senado n• I 10/82, de autoria do Sr. Senador Ita-

3.071 (Código CiVil), bem como oart. 32caput da Lei n• 6.697/79 (Código

mar Franco, que submete à apreciação do Congresso Nacional a expor~
tação, reexportação ou trânsito pelo território naCional de equipamento
bélico de qualquer natureza.

de Menores); e 114/82, que dispõe sobre licença especial para a empregada adotante de menor de 2 (dois) anos.

1.3 -

- Projeto de Lei do Senado n• III /82, de autoria do Sr. Senador Ita-

Trabalho.
1.2.3 - Comunicação da Presidência
Recebimento do telex do SecretãriO de Estado do VaticanO, Cardeal
Casaroli Agostino, a_gradecen_do, em nome de Sua Santidade o Papa João

ORDEM DO DIA

-Projeto de Resolução n9 160/81, que autoriza a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP, a contratar operação de crêdito novalor de Cr$ 772.~.~!0C? (setecentos e setenta" e dois milhões e quinhentos ,
mil cruzeiros). Votação adiada por falta de qUorum. .
---:Projeto de R6s01U.Ção n9-225(8(, que autOriza a Prefeitura Muníci-

mar Franco, que aSsegura aos passageirOs de aeronave ressarcimento iritegral dos danos decorrentes de acidente quando decorrer de culpa grave do
transportador.
- Projeto de Lei do Senado n~? I 12/82, de aUtoria dO Sr. Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à CõfiSólidação das Leis do

•

Discursos do Expediente

~

pai de Florestal (MO) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões,
cento e setenta e um mil e cento e cinqUenta cruzeiros), o montante_de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
~Projeto de Resolução n9 122/8-1~ ciue auioriza a Prefeitura Munici-

pal de Aracaju (SE) a elevar em CrS 12.634.800,00 (doze milhões, seiscen-

•
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tos e trinta e quatro mil e oitocentos cruzeiros)) o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9l55/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Venécia (ES) a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze milhões noventa e um mil e setecentos cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'il 192/81, que autôriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em Cr$ 28.091.520,00(vinie e óito milhões,
noventa e um mil e quinhentos e vinte cruzeirosr o molltante de suá dÍvida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'il 183/81, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove
milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzento-S cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 258/81; qUe autOriZa a P!efeiiii-ia-MUOTCI~
pai de Boca do Acre (AM) a elevar em Cr$ 8.613.200,00 (oito milhões,
seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorom.
-Projeto-de Resolução n9 266/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em Cr$ 39 .300.000~00 (trinta e nove milhões e trezentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resoluçâõ n'il-25/82, qUe autoriza a Prefeitura Municipal de A!exânia (GO) a elevar em CrS 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos
e setenta e nove mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 33/82, que autoriza a Prefeítura Municipal de ltapira (SP) a elevar em CrS 29.745.360,00 (vinte e nove mílhões, setecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 38/81, que autoríza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em CrS 282.483.630,00 (duzentos e oitenta c
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e s_eiscentos e trinta e cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciário, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 329/80, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modifica dispositivo -da Consolidação das Leis do Trabalho,
para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituaistambém integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorum.

1999

-Projeto de Lei do Senado n9 164/81, de autoria do Senador Luiz
Viana, que declara o Marechal-do~Ar Eduardo Gomes Patrono da Força
Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorom.
- Projeto de Lef -do Senado n9 352/78, de iutoria do Senador Accio1y Filho, que dispõe sobre a açào de alimentos. Votação adiada por falta de
quorum.
. . . . . Projeto de Lei do Senado n~' 255(80, de autoria Qp S~nador Nelson
Ça~n_eiro, que acrescenta dispositivos à Lei n9 5.480 de 10 de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 139 salário devido aos tfabalhadores
avulsos. Votafi:ào adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~' 362/79, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da LeTil11 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorum.
_ -:-projeto de Resolução n_9 40f8l,_qy.e au_torb:a a Prefeitura Munidpal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros),~ 9 ffi_Õ~~ntê: de s~a_ dívida consolidada. Discussão
sobrestada por falta de quorum, para votação do Requerimento n9 309/81.
- Projeto de Lei do Senado n• 309(79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício--da auditc?ria contábil e dá outras providências. DiscUssãO sobrestada por falta de quorum, para votação do Requerimento n' 309(79.
1.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR ADERBALJUREMA -Apelo aos Membros da Comis·
são de Constituição e Justiça da Câirla:ia dos bepuiados, em fàvor da brevidade da apreciação de projeto de lei que dispõe sobre o uso obrigatório
de capacete de segurança pelos motociclistas.
SENADOR ITAMAR FRANCO- A influência do poder político e
do poder económico que se ·veiific'a na Campanha eleitoral que se desenvolve no País.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo recebido de funcionário da SUCAM- Superintendência Nacional das Campanhas de Saúde, sollcitando-prOvidências que sanem irregularidades que estariam ocorrendo pa atuação daquele órgão na região de Bom Jesus da Lapa-BA.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO.ENCERRAMENTO
2 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. AJmir Pinto, pronunciado na sessão de 3-6-82.
3 - MESA DJRETORA
4-

LIDERES E VICE-LfDERES DE PARTIDOS

5 -

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 82~ SESSÃO, EM 4 DE JUNHO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDICNCIA DOS SRS. JORGE KALUME E ALMIR PINTO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES Nos 450 e 451, DE 1982

Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Alexandre
Costa - Alberto Silva - Helvídio Nunes - Almir Pinlo -José UnsHumberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz CavalcanteGilvan Rocha - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Lomanto JúniorLuiz Viana- DirCeu Cardoso- João Calmon _:Amaral Peixoto- Nelson
Carneiro- Itamar Franco- Tancredo Neves-:.___ Amaral Furlan- Franco
Montara - Henrique Sãnlillo _:_José Fragelli - Affonso Camargo- Lenoir Vargas - Pedro Simon.

Da Comissão de Economia, sobr_e a !\1ensagem n9 386, de 1981
( n9 584/81, na o'rigem), -do Senhor Presidente da República, propondo
ao Senado Federal seja autorizado o Governo do Estado da Bahia a
elevar em Cr$ 1.241.055.262,08 (um bilhão, duzentos e quarenta e um
milhões, cinqüenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois cruzeiros e
oito centavos), o montante de sua dívida consolidada interna.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamoS iiOsSOS trabalhos
O Sr. l<i-Secretârio procederá à leitura do Expediente.

Relator: Senador Gabriel Hermes
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente da
República propõe ao Senado Federal seja autorizado o Governo do Estado
da Bahia a elevar em Cr$ 1.24!.055.262,08 (um bilhão, duzentos e quarenta e
um milhões, cinqüeu~.:."" cinco mil) duzentos e sessenta e dois cruzeiros e oito
centavos), o montante de sua an;Ja consolidada interna, mediante contrato

PARECER No 4SlJ; DE 1982

1000 Sábado S

de operação de crédito de igual valor,junto ao. Banco do Nordeste do Brasil
S.A~. este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinada à complementação dos seguintes projetos: Rodovia
IlheusjUnajCanavieiras; Terminal de Cargas e Central de Fretes da Região
Metropolitana de Salvador; Universidade de Feira de Santana; Universidade
do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista; infra-esfn.ifura industrial em
diversos distritos daquele Estado.
2.
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As condições da operação são as seguintes:
"A- Valor: Cr$ 1.241.055.262,08 (correspondente a 1.413.728
UPCs de Cr$ 877,86 em abril de 1981);
B- Prazos:
I - carência: 60 meses;
2 - de amortização: 120 meses;
C - Encargos:
1 ~juros de 10% a.a.;
2 - correção monetâria: conforme a variação da UPC;
3-- taxa de administração: 1% sobre cada desembolso;
4 - comissão- de fiscalização: .1% incidente sobre o valor do
crédito aberto, na data da contratação, e sobre o saldo devedor, no
iníció -dos anos subseqüentes;
D - Garantia:
_
Vinculação de Quotas do Imposto sobre CircUlação de Merca- darias - !CM;
E - Destinação dos recursos:
Complementação dos seguintes projetes:
a) Rodovia IlhêusfUnaf Canavieiras (trecho TihêusfUna);
h) Terminal de Cargas e Central de Fretes da Região Metropolitana de Salvador;
c) Universidade de Feira de Santana;
d) Universidade do Sudoeste da Bahia, _em Vitória da Conquista;
e) Infra-estrutura dos Distritos Industriais de: Ilhéus, Imborés
(Vitória da -conquista), Jequiê, Sauípe (Alagoinhas) e Centro Artesanal Estaleiros de Valença."

3. Ao processo foram anexados os seguintes elementos fundamentais,
indispensáveis para anãlise da espêcie:
a) Parecer do órgão financiador concluindo que a operação sob exame é
viãvel econômica e financeiramente;
b) Lei Estadual n• 3.921, de 28 de setembro de 1981, favorável ao pleito;
c) Exposição de Motivos (n• 360/81) do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho Monetârio Nacional ao examinar o presente pleito, concluiu pelo deferimento do pedido na forma do art. 29 da Resolução nC? 93 de 1976, do Senado Federal;
d) Parecer do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário N acional, favoráveis.
4. Por força das disposições contidas no artigo 29 da Resolução nC? 93,
de 1976, não se aplicam os limiteS fixados no art. 29 da Resolução n9 62, de 75,
ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Babitação.
5. É a seguinte a posição da dívida consolidada interna da pleiteante:
(Posição em-]1-8-81.) Valor em Cr$ milhões.
A - Intralimite ..........• -~ •.•..•....•.•.. -21.094,9
B - Extralimite ............ .__..... , ..... : .. . 28.390,0
C - Operação sob exame ................... l.478, 1
D- Total Geral .......................... 50.963,0
6. Após a realização da operação extralimite sob exame, a dívida consolidada interna (intralimite + extralirnite) do Governo do Estado da Bahia
extrapolaria os limites que lhe foram fiXados, para o presente exercício, pelo
item I do artigo 2• da Resolução n• 62/75.
7. Por outro lado, o orçamento da pleiteante para o corrente ano prevê
a realização de receita de Cr$ 70.500.000,00 mil (deduzidas -as operações de
crédito) a sua margem de poupança real Cr$ 14.812,2 milhões mostra-se bastante superior ao maior dispêndio no valor de Cr$ 8.453,5 milhões, a ocOrrer
em 1985, que a sua dívida consolidada interna apresentará após a efetivação
dos empréstimos extra1imiles de que se trata, valendo acrescentar que, na determinação de tal dispêndio, foi considerada, conforme norma desta Comissão, a soma de toda dívida consolidada interna.

8. Assim, atendidas as exigências constantes nas normas vigentes e no
Regimento Interno, esta Comissão opina favoravelmente ao pleito contido na
presente Mensagem, apresentando, para tanto, o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 84, DE 1982
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$
1.241.055.262,08 (um bilhão, duzentos e quarenta e um milhões, cinqfienta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois cruzeiros e oito centa·
vos). _o montante de sutJ dívida _c_l!__I!SOlidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. I• 10 o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 2• daResolução n9 93, de 1I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a ele~
Varem Cr$ 1.241.055.262,08 (um bilhão, duzentos e quarenta e um milhões,
cinqUenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois cruzeiros e- oito centavos), o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
operação de crédito de igual valor, ju:rtto ao- Banco do Nordeste do Brasil
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinada à complementação dos seguintes projetos: Rodovia
1Ihéus-Una-Canav1eí:rã.S, Terminal de Cargas e Central de Fretes da Regiª-o Metropolitana de Salvador; Universidade de Feira de Santana; Universidade do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista; infra~estrutura industrial em diversos distritos daquele Estado. 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, PresidenteGabriel Hermes, Relator - Bernardino Viana - Benedito Ferreira - Luiz
Cavalcante - José Fragelli ~ Alberto Sil~>·a.

PARECER N• 451, DE 1982
Da Comissão de Constituição e J ustíça, sobre o Projeto de Resolução n9 84, de 1982, da Comissão de Economia que "autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$ 1.241.055.262,08 (um bilhão, duzentos e quarenta e um milhões, cinqüenta e cinco mil, duzen·
tos e sessenta e dois cruzeiros e oitO centavos), o montante de sua dívi- da consolidada interna".

Relator: Senador Bernardino Viana
O Senhor Presidente da República, na forma do disposto no art. 42, item
VI, da Coltstit.Uição, submete ao eX.ãni-e d-o Senado Federal, proposta para
que seja o Governo do Estado da Bahia autorizado a elevar em CrS
1.241.055.268,08 (um bilhão, duzentos e· quarenta e um milhões, cinqüenta e
cinco mil, duzentos e sessenta e oito crtiZeírOs e-óifo centavos), o montante de
sua <lívida consolidada interna, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de
ll de outubro de 1976, do Senado Federal, a fim de que possa contratar operação de crédito de igual valor, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinada à complementação de trechos rodoviârios naquele Estado.
-z. Na forma regimental, a ComiSsão de Finanças apresentou o com peR
tente projeto de resolução, ora sob nosso exame.
3. Tendo em vista as _disposições contidas no art. 29, da Resolução nC?
93, de 1976, do Senado Federal, à operação em pauta não se aplicam os limites fixados pelo art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, desta casa, haja vista que
os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação.
O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei Estadual n• 3.921, de 28 de setembro de 1981, autorizadora da
operação;
h) Exposição de Motivos- (EM n• 360/81)- do Senhor Ministro de
Estado da Fazenda ao Excelentíssimo 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 Resolução n• 93, de 1-976, do Senado Federal; e
c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações
com Títulos e Valores Mobiliários, favorável.
5. A matéria obedeceu o disposto no art. 42, item VI, da Constituição;
atendeu as normas vigentes que regulam pleitos da espécie (Resolução n9 62,
de 1975 e Resolução n• 93, de 1976), e, ainda, o estabelecido no Regimento
Interno (art. 106, item II).
6. Face o e:xposto, opinamos no sentido da normal tramitação da matéria, uma vez que constitucional e jurídica.
Sala das CoinfsSõe_s, 2 de junho de 1982.- Aloysio Chaves, PresidenteBernardino Viana, Relator- João Calmon- Benedito Canelas- Almir Pinto - Dirceu Cardoso, vencido - José Fragelli - Moacyr Dalla.
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PARECER N• 452, DE 1982,
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 387, de 1981
(585/81, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizado o
Governo do Estado de Goiás a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 54].600.000,00 (quinhentos e quarenta e um milhões e seiscentos mil cruzeiros).

Relator: Senador Benedito Ferreira
Com a Mensagem n• 387/81, o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Sena~o Federal pleito do Governo d()_Estado de Goiás, que
objetiva contratar,junto à CaiXa Económica Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, as se---guintes operações- de crêdito:
"Características das operaçõeS:
A -Valores: Cr$ 81.600.000,00 e Cr$ 460.000.000,00,~ totalizando Cr$ 541.600.000,00;
~ - B- Prazos:
l - de carência: 2 anos, cada;
2-~- de amortização: lO anos, cada;
C ........ Encargos:
I - juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente,
2- corre-ção monetária: 40% do índice de variação das OR.TN,
calculada no último dia de cada trimestre civil e capitalizada durante todo o período de vigência do contrato;
D - Garantia: vinculação de cotas do Fundo de Participação
-dos Estados, do Distrito Federal e dos Terr!tórios (FPE); E - Destinação dos recursos: construção e equipamento de
uma unidade mista de saúde em Miracema dO Norte, benl Como
construção, reforma e eqllip3mento de unidades mistas de saúde.''
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido por julgá-lo técnico e financeiramente viável, rião devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos p_róximos exercícios.
De outra parte, o empreendimento a ser financiado pela operação de crédito objeto da autorização se enquadra nas diretrizes e n.ormas da legislação
que disciplina a matéria e tem grande alcance sócio-econômico para a área
beneficiada pelo projeto.
Assim, concluímos pelÕ acolhimento da mensagem nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 85, DE 1982

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a elevar em CrS
541.600.000,00 (quinhentos e quarenta e um milhões e seiscentos mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

..
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O Senado Federal resolve:
Art. I• É o Governo do Estado de Goiás, nos termos do art. 2• daResolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 541.600.000,00 (quinhentos e quarenta e um milhões e seiscentos
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar empréstimos que perfaçam o valor global acima, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção e equipamento
de uma unidade mista de saúde em Miracema do Norte, bem como construção, reforma e e(Juipãinento de unidades mistas de saúde, naquele Estado,
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, 28 de abril de 1982. -José Richa. Presidente- Benedito Ferreira. Relator - Lomanto Júnior- Josi Fragel/i- Luiz Cavalcante - Bernardino Viana.
PARECER N• 453, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n9 85, de 1982, da Comissão de Economia, que "autoriza o Governo do Estado de Goiás a elevar em Cr$ 541.600.000,00 (quinhentos
e quarenta e um milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna".

Relator: Senador Bernardino Viana
O presente projeto de resolução, da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 387/81, do SeM

nhor Presidente da República, ..autoriza o Governo do Estado de Goiás a
contratar empréstimo no valor de CrS 541.600.000,00 (quinhentos e quarenta
e um milhões e seiscentos mil cruzeiros), destinado a financiar a construção e
equipamento de uma unidade mista de saúde em Miracema do Norte, bem
-como a construção, refomla e equipamento de unidade mista de saúde".
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não
observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, também do Senado Federal.
Assim, verifica:.:se que a pi-oposiÇão foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso
encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidaâe e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 2 de junho de 1982.- Aloyslo Chaves. PresidenteBernardino Viana, Relator - Raimundo Parente -João Calmon -Benedito
Canelas- Almir Pinto- Dirceu Cardoso, vencidÔ- José Fragelli --Moacyr Da/la.

PARECERES N•S 454 E 455, DE 1982
PARECER N• 454, DE !982
Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "S" n9 04/82 (n9
552/82- na origem), do Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, solicitando autorização do Senado Federal para contratar empréstimo externo no valor de USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares
norte-americanos), destinado ao Programa Rodoviário do Estado.

Relator: Senador Benedito Canelas
O Senhor Gov-ern-ador dó-Estado de Mato Grosso solicita ao Senado Federal, nos termos do art. -42, item- IV, da Constituição, a competente autorização para que aquele Estado possa contratar uma operação de empréstimo
externo· no valor de US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norteamericanos), ou o eql_livalente em ol].tras moedas, de principal, objetivando
carrear recursos para o Programa Rodoviário do Estado, relativo à ligação
entre Tangará da Serra e a Mineração São Francisco.
2. Trata-se de operação destinada a financiar uma ligação rodoviária
para-""'permitir o acesso à uma região do Estado de Mato Grosso, localizada
no seu-extrenio Noroeste, abrangendo uma área de influência com cerca de
140.000 km 2 de terras de alta fertilidade, mas que é praticamente desprovida
de comunicação terrestre, a não ser através de precãrlssimos caminhos carroçáveis que se tornam intransitáveis no período das âguas (outubro a
março)".
3. A ligação de caráter pioneiro deverá aproveitar diversos trechos rodoviários jâ implantados, enquadrando outros com características técnicas de
classe III, de forma a permitir tráfego durante todo o ano.

4. As ligações rodoviárias- abrangem uma extensão de 1.283" km, com
um custo de Cr.S 9.801,78 miJhões e obras de arte com 1.1270 m de extensão, a
um custo de 713,1 milhões, totalizando CrS .10.514,88 milhões, a preços de setembro de 1981. A relação descritívã. das rodovias consta do processado.

5. Há a ressaltar que a contratação-da operação deverá obedecer ao seguinte crotfogtama· quanto ao desembolso:
Valores
Anos
1982 ..... ., .•.... : ...............•..•...••.. USS 30,0 milhões
1983 ............................•........ ". USS 40,0 milhões
1984 ...................................... . USS 30,0 milhões
Total ................................... ,. . . . .

100,00 milhões

6. Em atendimento às normas estabelecidas por esta Comissão, foram
en'!iados ejou solicitados os seguintes elementos principais, indispensáveis
para exame de pleitos da espécie. Assim temos:
a) Dívida Consolidada Interna- pós 31-8-81 e Externa Cr$ 1,00
CrS
a. 1. lntralimite ........ r~·········~~···~·····~·······
a. 2. Extralimite ...... -~ .........-................••...
a. 3. Externa ...... _, .......-.- ..•.•...•.•......•..•...
Total ......................................... .

3.647.633.200

1.844.509.455
5.492.l<U.655

2002

Sábado 5

Junho de 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

b) Cronograma de pagamento da dívida interna (intra+eXtrã) e-da dívida
externa+operação em exame. Cr$ 1,00
Cr$
1982.................. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 374.925.000
1983.................................................. 427.686.000
1984 ................................................. .4.032.089.000
1985 .................................................. 3.726.957.000
1986 .......................................... : .......... 3.265.424.000
d) Posição do endividamento em função da receita arrecadada em 1980
(Resoluções. n•s 62/75 e 9Jf76).
CrS
d.l. Receita arrecadada .............................. . 11.909.761.372
d.2. Op. de crêdito realizadas ..................._..... . 1.176.000.000
d.3. Receita Líquida ................................. . 10.733.761.372
1,5682
d.4. Correção da Rec. até lndice ...................... .
d.5. Receita Líquida para cãlculo ..................... . 16.832.684.583
e) Li~ites Regulamentares

Cr$
I - Montante Global .............................. _ 11.782.879.208
lii - Dispêndio anual mâximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.524.902.687
f) Limites Reais (em 1982)

Cr$
I - Montante Global ............................. .
III -Dispêndio anual máximo ....................... .

5.492.142.655
374.925.000

7. Examinados os quadros e valores acima, verifica-se que os limites
reais- montante global e dispêndio anual máximo -, estão bem aquém dos
valores fixados pelo art. 2• da Resolução n• 62/75, modificada pela resolução
n• 93/76.
8. Por outro lado, o Estado de Mato Grosso não possui dívida externa
por força do art. 22 § I t da Lei Coinplementar nt 31, de 11 de outubro de 1977
que criou o Estado de Mato Grosso do Sul. Após aquela data, nenhum contrato externo foi realizado nos termos do art. 42, item IV, da Constituição.
9. Para atender as disposições do Regimento Interno e da legislação
pertinente, foram anexados ao processado os seguintes documentos:
a) cópia da Lei Estadual n• 4.338, de 31 de agosto de 1981 autorizando o
Poder Executivo a contratar uma operação de crêdito externo até o montante
de US$ l 00,0 milhões;
b) Aviso n• 1.103, de 17 de novembro de 1981 da SEPLAN, reconhecendo o caráter prioritário da operação bem como a capacidade de pagamento
do Estado;
c) Exposição de Motivos n• 399, de 22 de dezembro de 1981, do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da
República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os fins
do art. 42, item IV, da Constituição;
d) Oficio (FIRCE 81/336) do Departamento de Fiscalização e Registro
de Capitais Estrangeiros,' credenciando a operação em pauta, conforme atribuições conferidas pelo Decreto n• 84.128, 29-10-79.
e) comportamento da dívida Estadual (Interna e Externa);
f) estimativa de custos.
10. O exame das condições creditícias da operação será efetuado pelo
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos
termos do art I'~, inciso II do Decreto nt 74.157, de 6 de junho de 1974, assim
que apresentada a respectiva minuta de contrato com o grupo financiador.
11. No caso, foram cumpridas as exigências do Regimento Interno
. (art. 403, alíneas a, b e c), e as exigências estabelecidas pela Comissão de Finanças. Assim, opinamos favoravelmente à solicitação, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 86, DE 1982
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar operação de empréstimo externo. no valor de USI/00.000,000.00 (cem
milhões de dólares norte-americanos) destinada ao Programa Rodovidn'o do Estado.

O Senado Federal resolve:
Art. }9 ~o Governo do Estado de Mato Grosso autorizado a realizar,
com a garantia da União, uma opCração de empréstimo externo, no valor de
USS 100,000,000.00 (cCID milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministêrio da Fazenda e do Banco Central do Brasil, a

ser utilizado no Programa Rodoviário, Estadual, relativo à ligação entre Tangará da serra e a MinerãÇão -SãO FámdsCO.
Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser
efetuadQ pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do
Brasil, nos termos do art. 1~", item II, do Decreto nt 74.157, de 6 de junho de
1274, ob~.decidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução
da politica econômiCo-financeira do Gover:ito Federal, e, ainda, o disposto na
Lei Estadual nt 4.338, de 31 de agosto de 1981, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
---sala das Comissões, 20 de maio de 1982.- Franco Montoro, Presidente
-Benedito Canelas, Relator- Gabriel Hermes, cf restrições por ser moeda
forte- Dólar -:__Bernardino Viana- Tancredo Neves- Martin~ Filho -Almir Pinto -

Amaral Furlan -

Raimundo Parente -

Tarso Dutra.

PARECER N• 455, DE !982
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução nl' 86, de 1982, da Comissio de Finanças, que "autoriza o G()ooo
verno do Estado de Mato Grosso a realizar operação de empréstimo
externo no valor de USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares
norte-americanos) destinada ao Programa Rodoviário do Estado".

Relator: Senador Benedito Canelas

De autoria da ComíssãO de Finanças, o presente projeto de resolução autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso & "realizar uma operação de
emprêstimo externo no valor deUS$ 100,000,000,00 (cem milhões de dólares
norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a
grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministêrio da Fazenda e
do Banco Central do Brasil, a ser utilizado no Programa Rodoviário, Estadual, relativo à ligação entre Tangarã da Serra e a Mineração São Francisco".
2. O artigO 2~' do projeto, ói'a SOb exame, estabelece que. "a operação
nos termos aprOvados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o
exame das condições creditíciãs- da operação a ser efetuada pelo Ministêrio da
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. I~",
item:II, do Decreto n' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
ex1gências dos órgãos encarregados da execução da política econômicofinanceira do Governo Federal, e, ainda, o-dispoSto na Lei Estadual nt 4.338,
de 31 de agosto de 1981, autorizadora da operação".
reali_zar-~e-á

3. Para entender as disposições do Regimento Interno da legislação
pertinente, além das exigências estabelecidas pela Comissão de Finanças,
conforme se conclui do exame do seu parecer, foram anexados ao processado,
os seguintes documentos:
a)cópia da Lei Estadual n• 4.338, de 31 de agosto de 1981 autorizando o
Poder Executivo a contratar uma operação de crêdito externo atê o montante
de US$ 100,0 milhões;
b)Aviso n• 1.103, de 17 de dezembro de 1981, da SEPLAN, reconhecendo o caráter prioritário da operação bem como a capacidade de pagamento
do Estado até o montante de USS 100,0 milhões, em parcelas estipuladas;
c)Exposição de Motivos n• 399, de 22 de dezembro de 1981, do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da
República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os fins
do art. 42, item IV, da Constituição;
d)Oflcio (FIRCE-CREDE- 81/336) do Departamento de Fiscalização
e Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, conforme atribuições conferidas pelo Decreto nt 84.128, 29-10-79;

e)comportamento da dívida Estadual (Interna e externa); e,
flestim3.tiva de custoS e plano de aplicação.
4. O exame das condições creditícias da operação será efetuado pelo
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos
termos do art. 19, inciso II do Dec. nt 74.157, de 6 de junho de 1974, assim que
apresentada a respectiva minuta de contrato com o grupo financiador.
5. Foram cumpridas as exigências constailtes no art. 403, alíneas a, b e
c, razão porque, na fOrma do art. 108, item VI, ambos do Regimento Interno,
a Comissão de FinanÇas oPinoU favoravelmente ao pleito do Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, nos termos do projeto de resolução que
apresentou.
6. Nada há que possa ser argilído contra a proposição, no que compete
a esta Comissão examinar, e estâ corretamente formulada, sob os ân&ulos

•
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobr:e a mesa, projetes de lei que vão ser lidos pelo Sr. }9-Secretário.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 109, DE 1982
Altera a redação do artigo 66, da Lei n' 4.728, de 14 de julho de
1965, que disciplina o Instituto da alienaçíio flduciária, assegurando
ao devedor, em qualquer hipótese a efetlva propriedade do bem dado
em garantia.

O COngreSso NaCional decreta:
Art. I• O artigo 66, da Lei n• 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
..Art. 66-- A alienação fiduciáría transfere ao credor da obri~
gação a fração ideal do domíniO da coisa móvel garantidora do crêdito correspondente ao valor mutuado bem como a respectiva posse
indireta.
§ I' O devedor permanece titular do domínio da fração ideal
remanescente e da posse direta.
§ 29 A fração ideal do domínio tr:lriSferido ao credor resolvese com o pagamento da dívida e encargos convencionados na forma
da lei.
§ 3~ A alienação fiduciária sõ"in6nte se pfOva p~Or eScrito e seu
instrumento", público ou particUlar, qualquer que seja o seu valor,
será obrigatoria-mente arquivado, por COpia-ou rriicrofilnie, no RegistrO de Títulos e Documentos Qo domicílio do credor e às suas expensas, sob .pena de não valer contra terceiros, contendo, alêm de
outros dados, os seguint~:
a) o total da dívida ou sua estimaiiva· bem como a forma de
pagamento;
h) a fração ideal do domínio transferido que não poderá exce--- --- -"
der de 70% (setenta" Por cento);
c) . o local e a data do pagamento;
d) a taxa de juros;
e) a cláusula penal e o índice de correção monetária aplicáveis
no caso de inadimplênci3;
-- - -/) a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indisPensáveis à sua: identíficação.
§ 49 Se, na data do instrumento de alienação fiduciâria, õ de~
vedor ainda não for Proprietário da coisa objeto dO c6nirato, o
domíniO fiduciário desta se transfeiiiá io ocreâor no momento da
aquisição da propriedade pelo devedor, independentemente de qualquer formalidade posterior.
§ 59 Se a coisa alienada em gãrantia não ·se identificar Pof números, marcas e sinais indicados no inStrUmento de alienação fiduciáffa; cabe ao proprietãfíCffiduciário o ônuS-da prova, contra terceiros, da identidade dos bens do seu domínio que se encontram em
poder do devedor.
§ 69- Ocorrendo-i"nadirrij)lênda nO pagamento é faCultadO ao
credor promover a execução da dívida e acrésdinos legais desde que
constitua preViãiTterite" o-de"\i-edor em mora com o prazo de 30 (trinta) dias.
§ 79 Para os fins âa constituição enrhiOniph:Vlsiá-nõ .Pârágra-·
fo anterior, será o devedor intimado, a requeriMento de credor, pelo
oficial do RegiStro de TítUlos e DocumentOs onde estiver arqUiv-ado
o contrato, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem
até a data do pagamento, os acrêscimos corivenéioiiàdos e as·custas
da intimaÇão~ ·-·
· ·· · - § 89 Purgada a mora, convalescerá o contrato.
§ 99 O Vã.lor apurado em arrematação constitui crêdito priVi...:'
legiado do proprietário fiduCiáriO, entregando-se ao devedor o saldo
porventura apurado.
§ 10 _Se o preço de venda d_a coisa não bastar para satisfazer o
crédito, continuará o devedor pessoalmente obrigado pelo restante
do seu débito.

-

-·

§ II t nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a
ficar com a coisa 3.lienada em garantia, se a dívida não for paga no
vencimento.
§ I 2 Aplica-se à alienação fiduciária em garantia o disposto
nos artigos 758, 762, 763 e 802, do Código Civil, no que couber.
§ 13 A alienação fiduciâria ein garantia de veiculo automotor
-- deverá, para fins probatórios, c_onstar do CCrtifiC:ãdo de Registro, a
que se refere o art. 52 do Código Nacional de TrânSito."

constitucionais e juridicos, razão pela qual entCndemos. POSSâ -tCr tranlltação
normal.
Sala das Comissões, 2 de junho de 1982.- Aloysio Chaves, PresidenteBenedito Canelas, Relator- Moacyr_Dalla- Bernardino Viana- Raimundo
Parente - José Fragelli - Almir Pinto - Dirceu Ctirdoso, vencido.

São lidos os seguintes

-

Art. 29 É assegurado ao devedor, a qualquer tempo, transferir seus direitos e obrigações a terceiros dando ciência do ato ao credor e ao oficial do
Registro de Títulos e Documentos.
Art. 3'!' Ficam revogados os artigos 1?, 29, 39, 4~, 5-? e 79 do Decreto-lei
n• 911, de I• de outubro de 1969.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? São revogadas as disposições em contrário.
Justificaç~o

O i"nSfitutõ da ..alienação fiduciária em garantia", tal como originalmente cOriCebido e sobretudo em função da legislação superveniente que veio a
aperfeiçoá-lo, constitui um dos mais drásticos diplomas legais de que se tenha
notícia a beneficiar o empresariado financeiro. O exãme, superficial que seja,
da legislação pertinente revela que os prestadores de capital passaram a dispor de um novo direito real de garantia que vai ao extremo de transferir a
propriedade resolúvel do bem enquanto não paga a integralidade da dívida.
A situação jurídica criada, -nestas condições, ê, no mínimo, paradoxal pois a
coisá garantidora da obrigação sai do patrimônio do devedor a ele só retornando quando- qUitado integralmente 6- débito. -ReSSalte-se Que, durante o
período de execução do contrato, o mutuário dispõe apenas da posse direta
do bem dado em garantia a qual ê, pela sua própria natureza, precária e instável.
Para justificar tão draconiano instituto. alegou-se ser necessário dinamizar o mercado de "capitais dando maior solvabilidade e garantia aos crêditos
cuja origem eStivesse vinculada a finandamento diieto ao CánSUmidor. O_ sistema económico a dotado pelo Brasil, como é do reconhecimento geral, impli~
=uma cit!Scente -'neceSSidade dé- ampliação do mercado consumidor de bens
duráyeis o qll:~ ~~~a,~ n~tu_ralmen_~e,.à irp.pC?si~_ãõ de serem criados mecanismos
firlâllceiros qUe p-ôssibifítem a ·um &rande número-de pessoas adquirir periodi~mente taiS bi!ns. _Em tãl contexto, e-Compreenslvef que o setor empresarial
liiado à intC:rmediãçãó dos meios de pagamento assuma papel de relevância e
até mesmo de primazia econômica sobre os demais. A ãini>litude da influên-cia -do dito Setor empresarial na Vida polítíca do Páís é revelada de forma partiCularmente cántundente no bojo da exposição de inotivos que acompanhou
o Decreto-lei n9 911 de 1969:

ca

.. A demora nos processos para reaver o bem garantido do débitõ·;-tornou-se fonte de ericarecimento das opefaçõeS financeiras realizadas com a garantia da alienação_ fiduciária. Pretendendo o Governo baixar o custo operacional das inStituições financeiras
tornou-se indispensável dar solução rápida e eficaz na hipótese de
inadi~plemento do devedor, justificando~se, pois, a el~boração de
um projeto de decreto-lei para atender a tais situações."
No afã de proteger o capital financeiro, olvidou-se por completo de assegurar um mínimo de direitoS ao Consumidor. Partiu-se do pressuposto de que
a inadiritptênda no pagamento teria sempre por causa a inércia do devedor
em satisfazer suas obrigações quandO na realidade pode decorrer de inúmeros
outros motivos. nesta linha de raciocínio. assegurou-se ao prestador de cãpi~
tal o direito -de apreender -e vender o bem alienado fiduciariamente quando o
devedor deixar de pagar suas prestações e isto .. independentemente de leilão
ou hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial". Chegóu-se ao cúmulo de restringir inadmissivelmente o direito
de defesa do réu que só pode alegar ,._o pagamento do débito vencido ou o
cumprimento das obrigações contratuais'_'. O cabimento-da ação de depósito,
perigosa arma processual colocada à disposição do proprietário fiduciário
porque ensejadbra de prisão civil, rr:;stringe aíhda mais ·as possibilidades de
defesa_do devedor.
O projeto -em pauta procura restabelecer um justo equilíbrio entre os
dóis- pólos da relação obrigacional decorrente do contrato de alienação fiduciária. Determina-se, em primeiro lugar, que o contrato só transfere ao credor
a propriedade da fração ideal correspondente ao valor mutuado. E previsto,
outrossim, que a parcela de domínio transferiôa em garãntia da operação não
poderá exceder de setenta por cento. Na hipótese de inadimplência, estipulase um prazo de trinta dias para constituição em mora do devedor findo o qual
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habilita-se o credor a promover o competente process-o de execução. Este sistema alternativo tem o mérito de permitir ampla defesa ao executado jã que
fica aberta a possibilidade de embargar a execução. Fica ainda o devedor habilitado a transferir seus direitos e obrigações a terceiros, dando ciência do
ato ao credor e ao oficial do Registro de Títulos e Documentos onde estiver
arquivado o contrato. A previsão destina-se a facilitar a cessão dos encargos e
privilégiOs quando encontrar-se o sujeito passivo da rel3.ção impossibilitado
de continuar assumindo os ônus contratuais.
No que tange a posição do credor, em nada ficou prejudicada porquanto
a quantia mutuada permanecer favorecida com os privilégios legais admissíveis e consagrados ao longo dos séculos. Caso porventura o valor apurado em
execução não baste para solver a dívida na sua totalidade, permanece íntegra
a responsabilidade pessoal do mutuário.
A proposição inspira-se niliifa- filo_sofia eminentemente social das relações jurídicas obrigacionais. f: preciso restabelecer um certo grau de equidade e justiça no tratamento legal dispensado às pessoas menos favorecidas,
geralmente posicíoriadas na condição de devedoras. Deve o legislador adotar
as modificações que se impõe no ordenamento juridico a fim de tornâ-lo mais
humano e adequado ao justo equilíbrio entre os interesses em jogo'. O desenvolvimento e a prosperidade de um povo só podem assentar-se em premissas
de tal natureza.
Sala das Sessões, 04 de junho d~ 1982. - Itamar Franco.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 911, DE I• DE OUTUBRO DE 1969

Altera a redução do art. 66, da LAii n<' 4.728, de 14-7-<iS; estabelece normas de processo sobre alienação fiduciário e dá outras providências.

............................... ...................... ·..............
-

Art. I• O art. 66, da Lei n• 4.728, de 14 dejuiho de 1965, passa: a ter a
seguinte redação:

UArt. 66. -A alienação fiduciâria em Sárantia transfere ao·creo domínio resolúvel e a posse indireta da coisa ln~vel alienada,
independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor di~eto e. depositário cdtn ~odaS as
responsabilidades e encargos que lhe incUmbem de acordo com a lei
civil e penal.
·
§ I9 A alienação fiduciária somente se proya por esé:rito b seU instrumento, público ou particular, qualciuer que Seja o seu valor,
será obrigatoriamente arqUivado, por cópia ou roiCi'ofilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicnio do Credor, sob_pCna de
não-valer contra terceiros, e conterá, alêm de outros dados, os seguintes:
a) o total da dívida ou sua estimativa;
b) o local e a data do pagamento;
c) a taxa de juros, as comissões cuja-Cobrança for permitida e,
eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção monetária, com indicação dos índices aplicâveis;
d) a descrição do bem objeto da alienação fiduciâria e o~ elementos indispensáveis à sua identificação.
§ 29 Se, na data do instrumento de alienação fiduciária, o devedor ainda não for proprietário da coisa objeto do contrato, o
domínio fiduciário desta se transferirá ao credor no momento da
aquisição da propriedade pelo devedor, independentemente de qualquer formalidade posterior.
§ 39 Se a coisa alienada em garantia não se identificar por ilúmeros, marcas e sinais indicados no instrumento de alienação fiduciãria, cabe ao proprietário fiduciário o-ônus da prova, contra terceiros. da identidade dos bens do seu domínio que se encontram em
poder do devedor.
§ 49 No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o
proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros· e aplicar o
preço da venda no pagamento de seu crêdito e das despesas decorrentes da cobrança; entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.
§ 59 Se o preço da venda da coisa não bastar para o crédito do
proprietário- fiduciário e despesas, na forma do parágrafo anterior,
o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado.
Q~r'
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§ 69 - f: nula a cláus~ia que autoriza o proprietário fiduciário a
ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for pa:ga rio
seu vencimento.
§ 79 Aplica-se à alienação fiduciária em garantia o disposto
nos arts. 758, 762, 763 e 802, do Código Civil, no que couber.
§ 811 O devedor que alienar. ou der em garantia a terceiros,
coisa que já alienara fiduciariamente em garantiá, ficará sujeito à
pena prevista no art. 171, § 2~?, incisO I, do Código Penal. ·
§ 99 Não se aplica à alienação flduciária o disposto no art.
1.279 do Código Civil.
§ 10. A alienação fiduciária erii garantia -de veículo automotor
deverá, ,para fi~s proba_tóri_os, cc:mstar do c_ertificado d~ Registro, a
. . que-Se refúe o áfi. 52, do Código NadOriaí de TrânsitO."
Art. 29 No caso .de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciãria, o proprietário fiduciário ou
credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão ou hasta pública. avaliação prévia ou qualquer outra _medida judicial ou extraj_udi~
cial.' salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo
aphcar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decor~
rentes e entregar ao devedor o saldo, se houver.
§ 19 O _crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comiss~es, além das taxas; cláusula penal e correção monetária, quando
expressamente convencionados pelas partes.
§ 2~ A _m_9ra çlecorrerã _do ·_$i_mples vencimento do prazo para o paga.;
menta c poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio
de Cartório de Títulos e Documentos ou p"elo protesto de títulos, a critério.do
credor.
§ 3 9 A_ marª e Q inadimplemento de obrigações contratuais garantidas
por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos
casos de antedpãÇão de vencimenios da divida facultarão ao credor conside~
rar, de pleno_dirdto, v,eilcidíis todas as. obrigações contratuais independentemente de. a_~iso· O~_ ~qtifica~-o jud{ciàl.~~ _ex-t~~judici~l.
·.
Art. 39 O proprietário fi.duci.ári~ oU credor, poderá requerer contra o
-devedor ou terceiro a b.usca e apreensão do bem alienado fidiciariamente. a
qual concedida limina,rmente_, desde que co.mprovada a mora ou o inadimple..
mento do -devedor.
:
§ 19 Despachada a inicial, e executada a liminar, o réu será citado para,
em três dias, apresentar contestação ou,_sejá tiver pago 40% (quarenta pof
cento) do preço financiado, requerer a purgação da mora.
§ 2• Na contestação só poderá alegar o pagamento do débito vencido
ou o _cumprimento das obrigações contratuais.
§ 39 · Requerida a purgação da mora tempestivamente, o juiz marcará
d3.tã- pa~a o pagamentO que deverá ser feitô errt prazo não superior a dez dias,
~~etendo, ou~~~~sim, ~-~ ªl!t~~- ao co~_t_~~or_parª __o çâlcul!J do débito existente, na forma do art. 2• e seu parágràfà primeiro.
·
§ 49 Contestado ou não o pedido e não purgada a mora, o Juiz dará
sentença de plano em cinco dias após o decurso do prazo de defesa, independentemente da avaliação do bem.
§ 59 A sentença do Juiz, de que cabe apelação sem efeito suspensivo,
não impedirá a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente e consolidará a PropriCdade e a posse plena e exclusiva nas mãos do proprietário fiduciário. Preferida pelo credor a venda judicial, aplicar~se-á o disposto nos
arts. 1.113 a 1.119 do Código de Processo Civil.
§ 69 A busca e apreensão preVista· 1io presente artigo constitui processo
autônomo e independente de qualquer procedimento posterior.
___Art._ 4_9 _Se_ o bem ~lienado fiduçiaríamente não for encontrado ou não
se achar na posse do devedor, o credor poderã intentar ação de depósito, na
forma prevista no capítulo I do Livro IV, do Código de Processo Civil.
Art. 59 Se <? credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso,
ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do de-vedor _quantos bastem para assegurar a execuçãO.
Pa-rAgrafo único. Não se aplica à alienação fiduciãria o disposto nos in~
cisos IX, XI e XIII, do art. 842, do Código de Processo CiviL

Art. 79 Na falência do devedor alienante, fica assegurado ao credor ou
proprietário fiduciário o direito de pedir, na forma prevista na lei, a restituição do bem alienado fiduciariamente.
Parágrafo únicO-~ Eretivã.da a restituição o propríetârio fiduciário agirá
na forma prevista--neste Decreto~lei.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• !lO, DE 1982
Submete à apreciação do Congresso Nacional a exportação,
reexportação ou trânsito pelo território nacional de equipamento
oo de qualquer natureza.

béli~

O Congresso Nacional decreta:
Art. {9 A exportação, reexportação ou simples trânsito pelo território
nacional de material bélico de qualquer esp&:ie fica -Sujeito à prévia autorização do Congresso Nacional.
· -Art. 29 O pt:dido de autorização será acompanhado de:
a) relação do material a ser exportado, reexportado ou objeto de trânsito pelo território nacional com as respeCtiVas especificãçôes técnicas;
h) cópia do contrato relativo à ,operação corrletciál;
c) local de destinação da mercadoria; e
d) razões políticas e_ou econômicas que justificam a opefação.
Art. 39 O disposto nesta lei aplica-se a todo produto industrializado ou
semi-industrializado que se deftlne a servir de componente--de artefato bélico.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 São revogados as disposições em cOntrário.
Justificação
À medida em que a indústria bélica nacionãl cresce-em tamanho, quali-

dade e sofisticãção dos-equipamentos produzidos, tende a haver uma crescente procura dos respectivos bens pelos mais diversOs países dO globq_tc;Irestre
interessadoS em modernizai su-aS forças armadaS . .t notório que, hoje,
encontramo-nos uma posição privilegiada no tocante ao comérciO interrlacional de armamentos o qu·e, de resto, contribui para ampliar as fontes de receita
de divisas estrangeiras.
~-O•

~

.

"

•

•

•

O aspecto estritamente comercial destas oper_~ções, p9r mais atrativo
que seja, não deve ser o único a ser levado em consideração~ Ninguém ignora
. que a venda a países estrangeiros_ de_ qualquer artefato se destiJ"!e_ a ter utilização militar tem graves conotações_p~líticas. Tanto _o ato de negoci~r com
um governo alienígena a entrega de armamentos,_ CQmo a recusa a ~ai procedi~
menta tem implicações -?e re~evância no quadro do relacionazpento_ i!!ter_nacional. Na primeira das hipóteseS~Taz-se a opção de ajudar -alguém a fortalew
cer _seu aparato defensivo ou ofensivo enquanto no segundo caso nega-se esta
faculdade. São procedimentOs, portanto,- que relevam mUitO mais d() -campo
político, do equacionamento do equilíbrio do puder mundial, do qual propiamente do estrito âmbito mercantil.
Estas considerações, aliadas a6 fato de haver o Brasil se transformado
em significativo mercado exportador de equipamentOs' militares, leva-nos à
convicção da imperiOsa necessidade do Parlamento vir pal-üdPar ativamente do processo de tomada de decisão nesta matéria. E o P9c!_er LegislatÍ":O o
foro politicá' por excelência onde tais assuritos devem ser-debatidos e deliberados em última instância. De resto, cumpre ressalta'r que a esmagadora
maioria dos países democráticos recorihece tal prerrOgativa aos representantes do povo por se constituir ri um dos principais instrumentos de balizamento
da política externa. Freqiientemente, revela-nos o noticiário jornalístico que
determinado Estado impôs o embargo seletivo à venda de armas em função
do comportamento considerado hostil ou inconveníente adotado por certo
goverf!o~ É esta uma forma não violenta_-de inter-vir no cenãrJo político externo, favorecendo os principias e valores prezados pela sociedade internamente.

a

Cumpre ainda acresceiltar qtie a decisão' de vender ou não vender arrnainentos pode ser decisiva na construção da paz e do progresso das nações.
DiScUte-se hoje interisamente nO ârribito externo (,-prOblema de contenção
dos gastos em equipamentos bélicos e a conseqUente reorientação de recursos
para o fim de promover o desenvolVimento das regiões· menOS favorecidas.
Está o tema intimamente ligado à- problemâtica do desarmamento global que
consritui um dos mais angustiãntes problemas Com que se depara a humanidade pois, da solução que vier a ser adOtada, depende o· futurO de -todos: As
nações produtoras de armamentos têm uma grande responsabilidade na manutenção da paz e da segurança coletiva visto depender de sua vontade a contenção da corrida ornamentista e, por via de conseqüência, do recus_o à guerra
como meio de solução das divergências entre os governõs.Os titulares de mandato eletivo, legítimos representantes que s.ão da vontade_ popular, devem passar a ter uma decisiva participação' em assunto tão
grave e de intensa repercussão histórica.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1982. --Itamar Franco.
(Às Comissões de Constltufção e JustiÇa-, dCEconomia e de Segurança Na clona/.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• III, DE 1982
Assegura aos passageiros de aeronave ressarcimento integral dos
danos decorrentes de acidente quando decorrer de culpa grave do
transportador.

O Congresso Nacional decreta:
.
Ar( I\} O artigo 106, do Decreto-lC?i n9 32, de 18 de novembro de 1966,
Códígo Brilsileiro dq_ Ar, passa ã. vigorar com a seguinte redação:

"Art. 106. Quando o dano resultar de dolo ou de culpa grave
-do transportador ou de seus prepostos, não serão aplicáveis os artigos deste Código que excluam, atenue~ ou limitem a responsabilidade."
·
Art. 29 Ê assegurado à vítima de dano -decOrrente de acidente aéreo o
direito de acesso a todos os termos e peças constantes do inquérito ou perícia
levada a termo pelas autoridades competentes para apurar as causas do evento.
Parágrafo único. É facultado à parte interessada ou seu representante
legal requerer cópia autenticada d_e qualqller documento para defesa de direito.
Art. 39 O disposto no artigo 106 do Decreto-lei n9 32, de l8 de novembro de 1966, aplica-se quando resultar provado que o acidente ocorreu
devido a fato imputável a outrem que não o transportador.
Parágrafo único._ Na hipótese do presente artigo, a responsabilidade do
ti·aiiSpõriador· nãO -exce-de o -IliTIIte legal COmpulsoriamente s~;:gurado, respon--dendo o·-terceii-o -pela quantia que ultrapassar.
A~t. _ 49 _As autori~acJes administra,_tivas incumbidas dõ velar_ pela seguTançã"d~ vôo respOnderão Pelos danos decorrentes de sua ação ou omissão
quando o acidente aéreo decorrer de fato que lhes seja exclusiva ou parcialmente imputável bem como pelo agravamento das conseqiiências do evento
quando a responsabilidade direta for de outrem.
Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 São revogadas as disposições em contrãrio.
Justificação

Lograram as_ empresas de aviação comercial, logo nos primórdios desta
atividade, estabelecer, como regra, a limitação da responsabilidade civil do
transportador. Compreende-se que, o ainda incipiente estágio em que se encontrava a tecnOlogia de vôo, pudessejust_ificar uma tal medida. Possivelmente, -as empresas· do ramo_ não teriam capacidade financeira para suportar os ânus integrais dos freqüentes _ac~d~ntes.
_Q prii:_1.cípi~ j_~r(díco_segundo o qu~l cabe ao transportador ressarcir a iri~
tegraíidade dos da Tios sofridos pela vítirila do infortúnt_o _fçi assim amenizado
e.m decorrência cte ~a nec~~diide so~@! e eco~ôrnica. A <:;ada dia que passa,
entretã.ri"fõ, torna~se--menosjuStihcã.Vel a di~~l'limihlÇão. ~que os meioS tecnOlógicos çolocados à dispos_ição ~as empresas ensejam uma crescente segurança nãS operações· de vôo. A rn:ef{idã que a ciência evOlui, decrescem os riscos e incertezas q-ue o tráfego aéreo oUtrora envolVia, podendo-se mesmo afirlnar que muit~sqas_ oçorr~flcias são fruto de :s_imPies falia das devidas caute1~~-- A no~-~ r~~id~de eSt~ pois a i~p_o: a. reforma ~~~ertos institutos j~ anacrônicos.
O dolo, entendido como tal a atitude consciente e deliberadamente adotada, sempre excluiu o benefício da limitação de responsabilidade. Acreditamos que, hoje, a culpa grave deve a ele estar equiparada em seus efeitos.
Quando um determinado evento ocorre e.mfunção deimperícía, imprudência
ou negligência extrema, e_nçontramo-nos em presença de uma· atitude que
deve ser assemelhada ao dolo nas suãs conseqüências._ O tratamento indulgente que se dispensa ao-traitspÔrtador n"ão- pode nem deve aproveitar a em.Presa relapsa em detrimento do usu~rio de boa fé.
Por outro lado, as autoridades aeronáuticas civis, en ..Ldrregadas da segurança dos vôos e do atendimento aos passageiros, deyem igualmente serresponsaOilii:adas pelas sUas- açÕ-es ou omissões indevidas~ Não se compreende
que as falhas do serviço terrestre possam ficar irhunes a ~uJ.lquer tipo de
sanção enquanto o transportador assume a integralidade dos ônus. ·
Finalmente, o mistério e_o_sigilo que envolvem todos os inquéritos relativos a acidentes aeronáuticos de-vem ceder passo à mais ampla publicidade. As
vitimas ou seus familiares são sempre diretamente interessados na divulgação
dos resultados pois só assim podem fazer valer os seus direitos. Nada, absolutamente, pode justificar o comportamento a dotado pelas autoridades competentes de circunscrever a um privilegiado número de pessoas, dentre elas os
representantes das empresas de navegação aérea, o conhecimento integral das
peças e conclusões constantes do procedimento investigatório.
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O projeto, ao responsabilizar com maior sevêridade os envolvidos no
tráfego aéreo, contribui, sobremaneira, para o aperfeiçoamento da segurança
do transporte de passageiros.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1982. - Itamar Franco.

A Presidênclà recebeu telex do Secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Casaroli Agostíno, agraç:lecendo, e~ nom_e de Sua Santidade o Papa
João Paulo II, a expressão de pesar do Senado Federal pelo falecimento de
Dom Carnline Rocco~ Núncio Apostólico do Brasil.

LEGISLAÇÃO CITADA

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Senador Henrique Santillo
encaminhou à Mesa requerimento de informação, que serã examinado pela
Presidência, de acordo com o indso VI, do art. 239, do Regimento Interno.

DECRETO-LEI N• 32, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966
Instituí o Código Brasileiro do Ar
Art. 106. Quando o dano resultar de dolo do transportador ou de seus
prepostos, nenhum efeito terão os artigos deste Código, que excluam ou ateM
nuem a responsabilidade. (Decreto-lei n9 234, art. 16.)
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 112, DE 1982
uAcrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho.''
O Congres-so N3cional decreta:
Art. I• 10 acrescentado ao art. 832 da Consolidação das Leis do Trabalho o seguinte § 3•:

"Art. 832.
§ 39 Quando a sede da Junta, ou do Juízo de Direito, distar
mais do que cinqUenta quilômetros do local de trabalho do reclamante, e sendo este vencedor, a decisão determinará o ressarcimento das despesas comprovada mente efetuadas com a locomoção deste e de suas testemunhas, para comparecimento às audiências."
Art. 2'i' Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
JustifiCação

A idéia consubstanciada no presente projeto, a nós sugerida pelo Sr. Ezequias Romão de Farias, d. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de São Doming-os do Capim, PA, consiste em incluir na Consolidação, na
parte concernente à Decisão e sua Eficácia, dispositiVO que obrigue ao ressarcimento das despesas feitas com o comparecimento do reclamante e suas testemunhas -às audiências,- quando -a --sede do juízo {-ou-da J-CJ)--díst-ar- mai5 do
que cinqUenta quilómetros do local de trabalho.
Trata-se de medida justíssima, uma vez qUe não se compreende seja o
empregado obrigado a locomover-se a distâncias consideráveis para ir apresentar sua reclamatória, depois de o patrão já haver praticado ato que justifique a busca do Judiciário Trabalhista.
Há Estados no Brasil, como o Pará, por exemplo, em que as poucas JCJs
- ou mesmo as poucas sedes de Juízos de Direito -localizain-se a distâncias
superiores a 600 quilômetros do trabalho, de modo que muita vez o trabalhador prejudicado em seus direitos- trabalhis_tas acaba desistindo de pleiteá-los
na Justiça pelo só fato de ter que arcar com despesas de locomoção acima de
suas possibilidades.
Ademais, esse é um ônus que deveria ser sup-ortado pelo mau patrão, que
descumpriu a legislação trabalhista c forçou o trabalhador a socorrer-se da
Justiça.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1982. -Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
Consolidação das Leis do Trabalho

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Há oradores inscritos.
-concedo a palavra ao nobre Sena-dor HenriQue Santillo, por cessão do
nobre Senador Franco Montoro.
O ~R- HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto, com insiStênCia, a _pronunciar-me a respeito do Programa Grande
Carajás e não-me can:!!larerae voltar, tantas vezes quanto necessário, para verberar com a maior veemência possível contra a forma como o Governo Federal vem conduzindo a implementação desse programa.
Sei que quase sempre, ou sempre, minhas palavras se destinarão a cair no
vazio, na absoluta falta de desdobramento. Não me queixo, porque, na verdade, na verdade mesmo, não tem sido outro o destino das palavras de parlamentares, que não tãci modestOs quanto eif,- na verdade, são figUras exponen--êíãTs desta ~Nação. Mas, não hã de s~r p9:r omissã9- gite pecareL Meu dever é o
de continuar trazendO a esta tribuna dO Senado Federal o que penso, Cf que os
setores organizados da sociedade pensam a respeito deste problema da questão Grande Carajâs, que está-cada vez mais se constituindo no fulcro da política ~~onômi~a _adotada por este Governo a médio e a longo prazo.
Agora mesmo, Sr. Presidente, o Conselho Interministerial do Programa
Grande CarajãS, presidido pelo Ministro Delfim Netto, acaba de publicar a
sua sétima resolução. E esta resolução traz explícita a intenção, às vezes camuflada, do Governo, de fazer da Amazônia Oriehfal, com todas as suas potenCialidades, com todas as suas riG_Uezas mínerais, desCobertas ou por descobrir, com todas as suas riquezas florestâis, hídricas, etc., um trampolim a
mais para o processo de desnacionalização de nossa economia.
O cjue estabelece essa Resolução n'i' 7, do Conselho Interministerial do
Programa Grande Carajãs? Estab_elece 9 _seguinte- e eu vou lê-la ipsis litte·
ris:
Resolução n'i' 7

o-

Gon~efhô- Interministeri-al- d-o- Progra-ma-Grande- Carajás, -no
uso dos poderes que lhe confere o artigo 2'i' do Decreto n'i' 85.387, de
24 de- noverUbro de- 19-80, e cOnsiderando que a economia de merca~
do é a opção brasileira onde o planejamento do desenvolvimento e
toda a atuação governamental devem voltar-se para a orientação,
apoio e estímulo aos setores privados, limitando-se o governo, como
produtor e investidor, aos cam-po-s e atividades exigidos pelo interesse e segurança nacionais,

Resolve:
I - As atividades de lavra dos minérios de cobre, níquel e manganês deverão ser, na área coinpreendida pelo Programa Gra~de
CarajãS, desenvolvidas, basicamente, pela empresa privada.
II - A Companhia Vãle do Rio Doce deverá infoririar à
Secretaria-Executiva do Programa Grande Carajãs, no -prazO de 60
(sessenta) dias, a Contar da_ data desta Resolução, o_s termos e condições para_venda, cessãO ou "arrendamento dos seus direitos sobre
as jazidas de cobre e manganês, que detém na ãrea do Programa;
quanto ao níquel no prazo de 60 (sessenta) dias após a aprovação do
r~l~tQriO d.~.pesquisas.

Art. 832. Da decisão deverão constar o nome das partes, o- resumo do
pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a
respectiva conclusão.
§ J9 Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinarã o prazo e as condições para o seu cumprimento.
§ 2'i' A decisão nfencionarâ sempre ãs custas que devam ser pagas pela
parte vencida.
(À Comissão de Constituição

e Justiça.[

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os projetes lidos serão publicados e remetidos às comissõeS CárripetenteS. ---

III - As empresas interessadas nas atividades mencionadas no
inciso I, acima, terão o Prazo de até 90 (noventa) dias, para formali--zarem suas intenções à Secretaria-Executiva do Programa Grande
CarajãS.
-IV --Em carãter de excepcionalidade, a Secretaria-Executiva
acolherá também para estudos a proposta da Companhia Vale do
Rio Doce, ..exclusivamente, para a lavra de manganês.
V -Deverão as empresas interessadas indicar, quando se tra-tar de projetas integrados, sua eventual disposição de, alternativamente, desenvolver empreendimento em apenas uma das fases da
exploração (primária ou secundária).
VI- A Secretaria-Executiva apresentará ao Conselho Interministerial os estudos conclusivos a respeito, no deCUrso de 60 (sessen~
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ta) dias após o prazo estabelecido para recebimento das manifestações de interesse na exploração das atividades primárias e secundãrias dos minérios de cobre, níquel e manganês.
Brasília (DF), 28 de abril de 1982. - Antonio Delfim Netto,
Presidente do Conselho.

•

•

Ã primeira vista, Sr. Presidente, pode parecer que se tratasse, aqui, exclusivamente, de uma disputa a verificar-se, neste País, entre o setor estatal, a
iniciativa estatal, e o selõr privado, a iniciativa privada. Isto é falso, é absolutamente falso. As aparências são enganosas e o são, propositadamente, enganosas. Na verdade, na verdade mesmo, sobretudo no que diz respeito ao setor
mineral, a verdade, a verdade mesmo, é que se trata de uma oposição, aqui,
do capital nacional com o cãpit~l estrangeiro, com a empresa estatal ou privada nacional, e a multinacional do minério.
Não são poucas as declarações dos empresários brasilei!os que,
dedicando-se ao setor mineral, afirmam conclusivamente não ter o c~pital nacional, no que diz respeito ao setor mineral, condições de enfrentar os problemas, os magnos problemas vividos por este pais neste setor, sobretudo, no seto r dos não-ferrosos. E é fácil concluir por que. Porque são investimentos de
maturação a longo prazo, e sendo investimentos de maturação a longo prazo,
a iniciativa piivada n-adonal não tem como correspondê-los, enfrc;;ntá-los. Se
a iniciativa estatãl deixa o espaço aberto, o va~io para iniciaüva-pfivitda, sem
dúvida, esse espaço será ocupãdo pelas grandes multinacionaiS do setof. Isso
sempre aconteceu neste País, isso sempre aconteceu em todos os países de
economia dependente, todos os países do Terceiro Mundo, e sempre continuarã acontecendo, se a política continuãr sendÕ e5úi.
Eu não predsaria. r~petir aqul, a respeito_ das _p~_Íeflci~_l~dades existent~
na região de Carajãs, na· região dã. Amazónía Ürien~al,-êu Oã~_precisaria repetir aqtfi, -porquejá o fiz; dezenas de vezes, a re~peito de toda- a riqueza mineral
já conhecida naquela área. t bom que se diga que os que a conhecem bem de
perto, sabem que apenas cerca de 20% de SUas potiO.cialidades minerais são
hoje conhecidas; 80% continuam ainda desconhecidas. Mas esses 20% já conhecidos fazem daquela área, uma das maiores províncias rfiirieráis do Planeta. Isto, sem contar nas grandes possibilidades de desenvolvimento integrado
da área, na ãrea florestal, na agropecuária, no trarlsporte Por via hídrica, nas
potencialidades hidrocnergéticas da' região, etC.
O Governo Federal, através de projetas específicoS,- pretinde in-Vestir' na
região, nos próxfnlos-10 anos, paulatina e gradualmente, quase 23 bilhões ~e
dólares em obras de infra-estrutura, ou seja, a Estrada 9-e Ferro Carajãs-Sã_o
Luís, a possibilidade do aproveitamento hidroviãrio do Tocantfns,- os pOrtos
de Itaqui, em São Luís, Barcãrena, em Belém, e agrovilas. ~_nfim, são quase
23 bilhões de dólares a serem investidos pelo Estado, pelo Governo Federal
diretamente, numa área importantíssima para <i futUrO deste País.
Ao mesmo tempo, urna empresa que, a meu ver, apesar dos percalços,
apesar da forma autoritária, como _vein sendo adml'nistrada, gerida, apesã.r
disso tudo, uma empresa que é motivo de orgulho nacional - a Companhia
Vale do Rio Doce, com todos esses erros, com todos os equívocos cometidos
pelo autoritarismo em cima desta empresa, é ela, ainda assim, motivo. de orgulho nacional. Esta empresa, a Companhia Vale do_ Rio ])_oce, foi quem,
através de uma subsidiáría de pesqUisa dC pioSPecção -- 3. DÜCEGEO descobriu todas as jazidas conhecidas n_a área d~ Gra!l~~ c~r~j_â-5, excelO aJazida de ferro, que lhe foi entregue posteriormente, através de liin negócio, aié
hoje, não explicado à Nação. Mas foi ·ela que descObriu as ricas jazidas de
bauxita, que transformaram este País n-o terceiro potencial de alumínio do
mundo; este País que há bem pouco tempo era considerado como desfalcado,
destituído de possibilidade de vir a produúr alumínio. A Cofu.j)anhia Vale do
Rio Doce descobriu as jazidas de níquel, de cobre, de mang~riês, de ouro, de
zinco, de titânio, de estanho, enfim, todas as gra.ndes jaz_idas ~da-área, que n~o
são poucas, porque eu já disse que reconhecidarllente-ê aqu-ela região, mesffio
pelo pouco que dela se conhece, uma das_ principais províncias minerais do
planeta. Portanto, em teoria, pelo menos, ao povo brasileir-o, aos descobridores, aquelas ricas jazidas mínerais pertencem; aqutlo, portanto, é uma propriedade pública, é uma propriedade social. Aliás, não sendo eu advogado,
nada entendendo de problemas jurídicos, sei eú, pelo bOm senso de cidadão
brasileiro, 'que isto já é previsto na legislação brasileira desde a década de 30,
que o subsolo é propriedade pública, é propriedade Social. dele nenhum Governo tem o direito de lariçar mão para malbl:l.ratá-lo, sob pena de pagar por
crime de responsabilidade.
Mas, o que o Governo pretende, a estas alturas, Srs. Senadores, é ~1"}-tre_
gar à iniciativa privada, e certamente às multinaciorials, a áfea do setor mÚ1e-
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ral, as riquíssimas jazidas de níquel, de cobre, de manganês, todas elas situadas a poucos quilômetros do grande manacial de minério de ferro de alto teor
da Serra dos Carajâs, que será explorado pela Companhia Vale do Rio Doce;
para tanto, essa companhia de propriedade do povo brasileiro está investindo, na área, bilhões de dólares em infra-estrutura para explorar aquilo que é a
carne de pescoço do programa.
Todo mundo sabe que a exploração do minério de ferro é, na verdade, a
carne de pescoço, o pior naco do grande programa; o filé mignon é o manganês, é o cobre, é o ouro, é o níquel, é o estanho, é o zinco, ê o titânio, o filé
mignon será a exploração madeireira da ãrea, e a exploração agropecuária da
área. A exploração do minérío de ferro é a carne de pescoço do programa, capaz de levar a déficits e a prejuízos a própria Cámpimhia Vale do Rio Doce.
Deixo aquí consigriad6 O meu protesto, o meu mais veemente protesto, o
meu repúdio, o meu mais veemente repúdio contra mais esta medida, a meu
ver, ofensiva aos interesses nacionais.
O Sr. Passos POrto -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Com muito prazer, eminente Senador Passos Pôrto.
O Sr. Passos Pôrto - Nobre Senador Henrique Santillo, jã estou hã algum tempo ouvindo o discurso de V, Ex•, e~le r;ne vem complementar numa
certa forma, as informações que eu tive há poucos instantes, através da Televisão, qUarido _o Secretário~ Executivo da ComisSão de Carajás anunciava em
São Paulo que três países socialistas, a União Soviética, a Romênia e outro
do qual eu me esqueci agora, estariam interessados na exploração das reservas de níquel e esses metais não-ferrosos no Grande Carajás. Mas eu gostaria
de ouvir de V. Ex" a_reflexãQ sobre um progra_ma desta magnitude tendo em
vista tim país como o nosso, cOm uma dívida externa grande, com uma dívida
interna também ínavaliávd e precisando explorar estes recursos para criar inclusive um mercado de trabalho nacional, com os investimentos de infra~
estrutura, como V. Ex" anunciou, de num prazo de lO anos, de cerca de 30 bi~
lhões de dólares, de 23 a 30 bilhões de dÓlares só cm obras de infra-estruturas.
Precisando movimentar esses recursos minerais necessitamoS de dois instrumentos básicos: dinheiro e know-how. Um pa_ís como o nosso, em desenvolvimento, pfecisa justamente de caPital e tecnologia. Creio que o Governo
aDrindo, inclusive ao capital estrangeiro, a exploração desses recursos, estará
de uma certa forma criando um mercado de trabalho em nosso País. Nós já
temos autonomia; temos soberania; temos conhecimento de tecnologia para
administrar essas multinacionais. Eu não vejo porque, nobre Senador, esses
temores de V. Ex', confesso, porque não encontro outro caminho. Evidentemente que o melhor seria se a própria empresa estatal explorasse esses recursos. Mas V. Ex' está sabendo também que já hã ocorrências de outros minerais na--área, já constatados, em fase de avaliação pela CPRM, o que mostra
qUe os recursos mfnen!is ria área ainda são maiores do que o Grande Carajás .
Estamos diante, realmente, do maior distrito mineral do mundo, precisandose de explorã-lo, porque temos um grande potencial humano a ser empregado
e essa ê uma área nova que deve realmente ter- por que não?- a partici~
pação do capital estrangeiro. De modo que lamento divergir da opinião de V.
Ex•, porque não vejo outros caminhos para um paíS com a dívida externa e
interna que temos, ainda sem recursos para a exploração desse potencial mineral numa região que é a grand-e promessa brasileira neste final de século.

O SR. HENRIQUE SANTlLLO -

O seu aparte, eminente Senador

Passos Pôrto, deve merecer de minha pttrte a máxima consideração, o mãximo respeito. V. ex•, como um homem inteligente, experimentado, culto, com
basüulfe facilidade de expressão, colocou aí a posição do Governo. Em síntese, V. EX• colocou a posição do Governo a respeito da questão do capital estrangeiro e a respeito do Programa Grande Carajás. Lamento ter que dizer
que não é bem assim. Se eu dissesse aqui de viva voz, socorrendo-me apenas
de mim mesmo, reconheceria a V4 Ex.• o direito de dUvidar. Mas vou socorrerme_ das palavras de um ex-Ministro do Governo apoiado por V. Ex• e pelo seu
Partido, o ex-Ministro Reis Velloso, o qual estando aqui num simpósio realizado por nós, aqui nesta Casa, sob o título .. Alternativas para Carajás" expôs
o seu pensamento diante dos participantes e declarou, claro e a bom som
"que a economia nacional, hoje, se espichada, se visualizada - não através
dos casuísmos emergenciais ou de os "tapas buracos" a médio e a longo prazo - a economia nacional, a oitava do mundo, tem condições de suportar
grandes investimentos". E um deles, prioritaríarnente, o do Grande Carajás.
Demonstrou ele, atravé.s.de números, que a poupança interna se bem utilizada nos seus excedentes, aliada a algumas iniciativas empresariais privadas, as
quais pn.cisar?o crescer com este próPrio processo, poderia perfeitamente
bancar o Carajás, segundo os interesses nacionais.
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Socorro-me mais uma vez de um colega de V. Ex', agora de um nosso colega e colega de Bancada de V. Ex•, o Presidente da Confederação Nad_onal
das Indústrias, o Senador Albanõ FranCo,- do seu Estado, seu.coeStaduano,
seu companheiro de Partido, candidato inclusive pelo PDS, em seu Estadó,
do qual aqui, neste mesmo simpósio, em palavras escritas ~ e portanto não
improvisadas - foi ainda mais candente na defesa dos interesses nacionais,
ao afirmar que o Estado estava desnacionalizando a economia, à medida em
que definia apenas conio inicia:úva- estàtal, naquela grande áreà, o projeto de
ferro. E ao mesmo tempo não teve o cuidado de procurar ao menos organizar
a iniciativa empresarial nacional, através de um poo/, de uma assocíaçãá ou
de um consórcio que pudesse ajudar o Estado a bancar o Carajás.
Veja V. Ex• que as palavras desses homens vêm em coritrâ:i-10 do qtie V.
Ex' acaba de afirmar.
Vou concluir a minha resposta. Mas digo mais: não_apenas existe capital
para isso, e a prova é o FJNSOÇIAL O .Gov~rno afirma não existi_r -~pitaJ.
A minha posição é diferente de outros comp_anheJros que aqui estiveram
falando acerca do FINSOCIAL._Eu condeno a forma_ç-omo se~ fez e como se
o estabeleceu; mas acho que no mérito é uma medida correta. Acho que os
empresários de alguns setores, quando estão reagindo, o estão para defender
os seus interesses, e não os da Nação e da sociedade. O FINSOCIAL, por
exemplo, existe. Veja bem: quando se quer capital, ele exi~te. Disseram: "Não
temos capital, não temos poupança... Mas de repente desCobre-se, num ponto
escuso qualquer de urna grande cidade nacional, um elemento qualquer que,
apaniguado do siStema ·nnanceiró, desviava para o exterior centenas e cente~
nas, milhões e milhões de dólares, da poupança interna. Eritão, existe! E não
apenas o capital existe como também, Ex•, existe bom conhecimentO tecnológico neste País na área mineral, para não dizer, veja bem, para não dizer que a
exploração do manganês e a exploi-ação do cobre é através de tecnologia conhecida publicamente, de conhecimento público e intéf'nacionªl, Nada existe
em segredo. Até pelo contrário~ se tivermos de importar tecnologia externa
para explorar o nosso cobre, nós nos daremos mal, porque ele exige, por suas
peculiaridades ·geológicas, tecnologias especiãis que só Os brasileiros conseguiram aprimorar. E a prova estâ no Estado próximo do de V. Ex•, o Estado
da Bahia, com a Caraíba Metálica que- desenvolveu uma tecnologia própria
para a exploração do cobre.

O níquel é tão. <;lo conhecímentq_ público que aqui bem próximo de
Brasília nós temos uma das m_aiores inçlústrias de metaliz:;~.ção de níquel, do
Grtipo Votorantim.___
- --Veja V. Ex~ que a tecnologia para o setor mineral existe. Ex•, temos neste
País, hoje, felizmente, cérebros privilegiados._São cérel;lros que não est~o sendo organizados._ ]sso competiria ao GovernO para aproveitar o seu trabalho,
aproveitar o res-ultado de seu trabalho. Mas ~xistem hoj_~ no Pa.ís- V. Ex'"
sabe até melhor do que eu- existem hoje no País dezenas de empresas estaduais de pesquisa mineral que podem se equivaler às melhores: do mundo.
Nós temos, na ãrea federal do Ministério de Minas e Energia, a CPRM, que
tem uma equipe de geólogos, de engenheiros de minas, cujo conhecimento,
cujo know-how se eqüivale ao know-how de equipes de países dos mais desenvolvidos do mundo.
Na Vale do Rio Doce nós temos a DOCEGEO qífejâ iêin maiS de quinze
anos de experiérlCíáemrrabalhos de equipes, em pesquisas minerais que também se equivale às equipes dos países mais desenvolvidos do mundo. E, portanto, na área mineral, quer do mineral sólido, quer do mineral líquido que é
o petróleo, nós podemos nos orgulhar, porque temos-cérebros privilegiadíssimos, nós temos equipes que conhecem o assunto tanto quanto as melhores
equipes do mundo.
Portanto, isso de dizer que tem que importar tecnologia, não! Não pode,
pelo contrário, nós temos que bater pé firme contra isso. Porque o que vem
acontecendo neste País é ã importação de pacotes tecnológicos lesivos à pesquisa nacional. O qtie o Governo estã, inclusive, fazendo agori elniitentes Senadores, em termos, de desmobilização de nossos pesquisadores, é um crime.
Todos nós temos lido a grande imprensa e sabemos que _Qs pesquisadores estão reagindo. h preciso que nós, neste Congresso Nacional, cumpramos com
o nosso dever e fiquemos ao lado deles, porque são pessoas idealistas ...

O Sr. Passos Pôrto -
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Muito bem!

O SR. HENRIQUE SANTILLO- .•. cujo cérebro privilegiado, formado às custas da Nação pelo seu próprio idealismo, querem devolver em um
trabalho e que custaram a este País, querein devolver em resultado prático,
querem devolver em uma produção científica o que custaram a este País ...
O Sr. Humberto Lucena -

eermite-me V.

Ex~_ um ~parte?_

O SR. HENRIQUE SANTlLLO- ... e custaram à sociedade brasileira.
OUVírei V. EX• Ap:Cnas o seguinte: para continuar a respostã ao eminente Senador, eu-diriã-ci_ue'ele se- esqueceu de pm argumento. Esqueceu-se ele de citar
um~ argUIDênto qti.e é iffiportantfssüTIO"para- &-Governo: que é de que é preciso
de qualquer forma associarmp-nos ao capital estrangeiro ou entregarmos
nossa,~jazid_as ~s multinacionais porque o comércio internacional do minêrio
é_tqdo el~ cart~lizado _e, portanto. dominã.do por estas empresas multinac:io~
nais do setor.
Ê ve~~ãdeLE jsso-não é yerda·d~i~~-a[tenas para o minério, isso não é verdadeiro apenas- para os ritetais não-ferroso"S~ isso é verdadeirp para os alimentos..- isso é verdad~iro, por exemplo, para ·a SOja, para o óleo de soja, isso é; verdadeiro para uma série de produtos que são internacionalmente comercializa. dos, hoje.
Mas, eu gostaria de mo~trar ~ V, EX .., mais uma vez, o que fiz no ano
passado. No ano passado eu tive o capricho de ler para este Senado, item por
item, da pauta de importação do exercício de 1980. E vou fazê-lo agora, rapidamente, apenas do exercício de J981, para concluir, e para quem quiser
certiftcar-se .trata-iié..de R~l'!tóríq .99 próprio Banco C_e_ntral, do ano de i 98_1,
para concluir que nós importamos, apenas em metais não-ferrosos, em 1981,
quase 800 milhões de dólares; apenas em importção de alumínio, de zinco, de
cobre, de titânio e de outros metai_s não-ferrosos ..
Portanto, uma das formas de nós resolvermos nossos problemas ê nos
voltarmos para a produção desses metais que lá existem em abundância para
satisfação do mercado interno, para as necessida~es do_ n?sso desenvolvimento, é óbvio, sem nos esquecermos d~ que o _!!_~~edeftte precisa ser exportado,
mas nós, aí, derivamos para uma posição internacional que é a posição que
todos os países do Terceíro Mundo, hoje, estão defendendo que é a busca de
uina independência diante de um mercado_cartelizado que não vai continuar
assim pOrque está em crise e a crise dele aumentará, a sua fraqueza_ aumenta-_
rá, na med_ida em qu_e nós, países em desenvolv_irnento, lutarmos e bradarmoS
por nossa independência de carãter comercial_ e de _carãter económico.

O Sr. Humberto Lucena ---: _Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. HtNRIQUE SANTILLO- Pois não. Ouço o aparte de V. Ex•,
11obre Senador Humberto Lucena, com muito prazer.
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador, V. Ex• não fala apenas em
seu -nõme pessoal. O s~u disCurso é o disCurso de todo o PMDB ...
o-sr. Itamar FranCo- MuitO bem!
-

-·

-

O Sr. Humberto Lucena - ... que cÕloca, através das suas palavras, a
grande alternativa para a política mineral deste País, particularmente no que
tange à exploração do grande complexo Carajâs. Pelo que diz V. Ex', nós podemos concluir, sem nenhum esforço, mais uma vez, que é urgente, que é urgentíssí~o. a elaboraçã.o de um novo estatuto para o capital estrangeiro no
Brasil...
O SR. HENRIQUE SANTlLLO- Eu estou de acordo.
O Sr. Humberto Lucena - ... de tal sórte que ali se coloque, nitidamente,
a defesa dos interesses nacionais, estabelecendo-se normas pelas quais se discipline a entrada, a aplicação e a saída do capital estrangeiro no Brasil.
O SR. HENRIQUE SANTJLLO- Muito bem!
O Sr. Humberto Lucena - AliâS, temos, neste particular, hoje em dia,
pelas suas últimas entrevistas, um grande aliado, o Presidente desta Casa, o
nobre Senador Jarbas Passarinho, que tem defendido, através da imprensa, a
necessidade de uma reforma constitucionãl, sobretudo no capítulo "Da Ordem Econôm.ica e Social", que possibilitaria a melhor elaboração de um Estatuto para o capital estrangeiro. E agora, através da sua manifestação, estamos
também obtendo a solidariedade do Senador Passos Pôrto. E V. Ex•, que é
um estudioso da matéria, poderia, inclusive, se dar a esse trabalho oferecendo
ao Seriado uma proposição nesse sentido.
. O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem inteira razão. Eu, partic~larmente, eminente Senador Humberto Lucena, acho, com bastante Sinceridade, que isso só seria conseguido na medida em que tivéSsemos condições
de convocar uma Assembléia Nacional Constituinte. Que se elegesse _uma
Constituinte, uma assembléia qUe fosse éfetivarriente representativa da realidade político-social vívida pelos brasileiros. De qualquer modo, como caminho menos pior, ainda se admitiria uina reforma constitucional com o fut_uro
Congresso. Mas o que est_e Governo está tentando fazer é o que jâ se dis-se
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mesmo: é esclerosar a Constituição que temos, que foi outorgada pelo totali~
tarismo de então, pelos ministros militares.._ O que pretende esse Go~erno é isso._ E é contra isso que nos colocamos. Nós temos condição, partidos políticos, nós todos, parlamentares, nós todos, de procurarmos uma saída política
viável, saudável para este País, desde que nos comportássemos como a sociedade está exigindo que Oos comportemos. Não temos feitO isSO, lamentavelmente, sobretudo no que diz respeito à representação majorítãrüi nesta e na
outra Casa, que é o PDS. Eu não faço acusação gratuita, -fuas a oÍnisSão dO
PDS diante dessas grandes, dessas relevantes questões nacionais, a meu ver,
estão provocando um atraso tremendo neste PaÍs~
-- "- -- --

O Sr. Jlamar Franco -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO:..... Antes de concluir, cederei o aparte
ao emiilebte Senador Itãmar Franco~ mas go-staria de dizer o seguirlte:- _eu fiz
referência à Resolução n'? 7, do Conselho InteriTiiniSteriãlâ.O Pr-ograma Grande Carajás~ E eSfa reSOluÇão eStabelece Um prazo para que se apresentem propostas ao Conselho para a aquisição daquelas jazidas a que jã me referi antes
- de cobre, de níquel e de manganês. E gostaria de iri(ormar a esta Çasa que
o principal grupo qüe já se nianifestou interessadO é o Grupo Antunes, grupo
que adquiriu o Projeto J.iri~ grUpo que exPortou Omin~rio da Serra do ~avio,
grupo testa-de-ferro. De quem? Do mais famigCràdo grupo internacio~al do
setor. mineral, a Bethlem Steel. É apenas isso, esse grupo, testa~de-ferro da
Bethlem Steel. Este já está interessado. É bem provável que daqui a trinta dias
este Pais, através do seu Governo, esteja entregando, a este grupo, as jazidas
de cobre, de níquel e de manganês nas proximidades da Serra dos Caraj_âs.
Ouço o eminente Senador Itamar Franco; p-ara concluir.

O Sr. Itamar Franco --Senador Henrique Santillo, mais uma vez V. Ex•
aborda, como sempre, com muita propriedade, o problema Carajás. Eu ia,
exatamente, falar sobre a Resolução n'? 7, e complementando essa informação
que V. Ex• acaba de dar ao Senado Federal. Porque_isso aqui, Senador Henrique Santillo, V. Ex~ alerta o Senado Federal para iss-o, aieTia a Nação,__ ~ uma
ponte para as multinacionais. E vamos tomar um exemplo, Senador Henri~
que Santillo, do que aco-nteceu há pouco com o programa do álcool, quando
o próprio Mínistro do Plinejamento vai à ESG-ediz alto e bom som Que esse
era o programa vitorioso, inclusive com recursos na_-cion_ais, que o Brasil não
precisaria reCorrer ao mercado internacional de dÓlares, mas de repente
pedem-se empréstimos ao BIRD. Vejo o probleina de CarajáS da mesmi forma, e neste instante não quero argüii' alguns aspectos da Vale do Rio Doce
em relação a Carajás, trazendo' inegáveis prejuízos a Minas Gerais, de onde
ela surgiu e de onde partiu. Quero até deixar de lado esse especto da exploração de minêrio feita pela Companhia Vale do Rio Doce em Minas Gerais,
para dizer exatamente que essa Resolução n'? 7 está abrindo vai abrir as portas ao capital estrangeiro. Veja V. Ex' --e isso já foi alertado aqui também
no Senado Federal- que isso se faz através de resoluções face a um decretolei. ..

e

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Decreto-lei que passou por decurso
de prazo;

•

O Sr. Itamar Franco- Um decreto-lei que passou por decurso de prazo.
O Cón-gresso Nacional não poderia aprovar ou rejeita_r esse decreto-lei. uina,
matéria de vital importância para o País. V. Ex
O SR._ HENRIQUE
SANTILLO -_V ~Ex• tem. inteira razão_. Veja o peso da responsabilidade que
cai sobre este Congresso Nacional. Tanto o Decreto n9 -1.813, quanto- o Decreto nc:o 1.825 passaram aqui pOr decurso de prazo. E é sobre esses dois pila~
res jurídicos que se ergue todo o Programa Grande Carajás, da forma como
está sendo descrito por mim, e tão bem por V. Ex• e peio Senádor Humberto
Lucena.
Gostaria de concluir, além de solicitar ao eminente Presidente Almir Pinto que permita a inclusão neste meu modesto pronunciamento deste doeu~
mente publicado pela sociedade brasileira para o progresso da ~iência sobre o
Programa Giaride.CiraJás'C;-ao· mésrilo teiriPõ~-déSte ilianiiesto assinado por
dezenas de entidades classistas do Estado magnificamente :repr~~entado nesta
Casã ·por-meu:- cOinPã:ilhCrro
Franco, o Estado _de Minas Gerais.

ítamar

O Sr. Alexandre Costa- Antes de
to um aparte.

V~

Ex• terminar o seu discurso, solíci-

O SR. HENRlQUE SANTILLO _: Ouço o eminente Senador Alexandre Costa.
- - ---

0 Sr. Alexandre Costa -V. Ex• coloca muito bem o assunto _quando
fala das alturas como também da pequenez do famoso Projeto Carajãs:-·:tu
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pergunto a V. Ex•: V. ,::,x• conhece o Projeto Carajás? Não .. Tamb~m eu não
Conheço, e no Brasil ninguém conhece o_ Projeto Carajás, porque ele não exis~
te ainda. No meu Estado, onde se está construindo uma estrada de ferro que
percorre 900 km, ligando a Ilh_a da Madeira, na Ilha de São Luís, à Serra dos
Carajás, não existe um projeto so_cial. S.ó eu já tive oportunidade de ir _três ou
qua~ro yezes ao Ministério solicitar que à margem da estrada de ferro se aproveitasse o. que ali está se gastando, que, é um mundo de dinheiro, todo ele pe-dido a bariCos estrangeifos, que se fizesse uma reforma agrária. Não exigi
muito~ exigi :rneno_s, exigi que se colocasse 40% de grandes empresas e 60% de minifúndios ou pequenas empresas, as grandes para dar suporte_ às pequenas.
S. Ex• conseguiu alguma coiS:it eu também consegui. Fala-se no famoso corredor, e ninguém sabe o tamanho desse corredor; pode ser igual ao túnel do Senado e pode ser igual ao corredor de um apartamento, de 80 cm. A verdade é
que ninguém sabe. O que se sabe e o que se fala é que se está esperando que as
multinacionais venham e ocupem o famoso corredor de Carajãs. Muito obrigado.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem inteira razão. Entendo
suas palavras no que diz respeito a projeto no sentido de concepção, como sinónimo de concepção e objetivos. Não tem. Isso eu jâ disse várias vezes aqui.
E um projeto eminentemente casuística, de caso a caso, tanto que o Conselho
InterminiSterial examin-a caso por caso, dã isenç3.o aqui e acolã, caso porcasO: Já deu isenção Inclusive para as empresas que estão lâ construindo a infraestrutura.
O Sr: Alexandre Cosi'!::- Até por prazo determinado!
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Até as empresas que ganharam a
concorrência da infra-estrutUra -estão teildo as mesmas isenções. Tenho as resoluções todas aqui comigo, todas. Isenções de ICM, IPI, Imposto de Renda
por 10 anos e etc. Tem razão V. Ex• Em termo de concepção, zero.

O Sr. Alexandre Costa- E o que foi dado ao Jari, agora, por 30 dias ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sim. Se existir, é desconhecido da
Nação, é desconhecido do Congresso Nacional, é desconhecido do PDS, é
desconhecido de todas as organizações diretamente ligadas ao problema mineral. Se existir, só é do conhecimento de uma -ou duas pessoas encasteladas
ao lado do Sr. Delfim Netto. Não existe, essa é a verdade. Agora, existe um
objetivo maior, o de casuisticamente, caso a caso, entregar aquelas jazidas e
os interesses na área às einpresas estrangeiras. E barganhar aquelas riquezas
com os nossos credores internacionais. Isto o próprio Conselho de Desenvolvimento Económico jâ estatuiu numas poucas frases aqui repetidas por mim
de certa feita.
Sr. Presidente, para concluir, agradecendo a máxima boa vontade de V.
Ex•, eu diria que a parte organizada da sociedade brasileira, que não é muita,
-ainda é pouca, mas que jã é importante, a parte organizadora da sociedade
brasileira está exigindo do Congresso Nacional participação, luta por prerrogativa substantiva, não apenas adjetiva. Preriogativa substantiva é o Congresso Nacional poder influir no traçado de uma política económica neste
País qUe venha ao encontro dos interesses do povo brasileiro·. A sociedade organizada não está ·exiginao dO Congresso N-acional que os parlamentares lutem apenas para ampliar as suas imunidades ou as suas prerrogativas _pessoais, ela estâ lutando para que o G~ng~~sso Nacional consiga prerrogativas
substantivas~ e Uma delas, a mais importante, é esta Casa representando a_sociedade poder decidi~ quanto às questê)es económicas e às questões sedais.
Muito obrigado a~- Ex•, Sr. Presicjente_·(Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HENRIQUE
SANTILLO EM SEU DISCURSO
As entidade.s abaixo-assinadas, representativas da Sociedade Civil, considerando:
1) Que O- Programa Grande Carajás, em implantação na Amazônia
Oriental,_com base_ na exploraç~o dos recursos naturais da região e prevendo
investimentos elevados, superiores a 60 bilhões de dólares, deve estar comprometido com o desenvolvimento sócio~Ccoriômico da Região Amazôníca,
em estreito CompromíSSO com a Proteç:ão do meio ambiente;
2) Que o Programa Grande Carajâ-s deve ser implantado num ritmo
compatível com a possibilidade de investimento da economia brasileira e as
condições do empresariado nacional, da indústria de bens ·de capital já montada no País, utilizando nossa capacidade instalada de geração de tecnologia,
desde que o Programa envolve projetas minero~metalúrgicos e agroindustriais nos q-uais o Brasil já tem longa experiência, não dependendo do a porte
externo de tecnologia; e
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3) Que o Programa Grande Carajás não deve ser conduzido, prioritariamente, para a solução imedíata dos problemas críticos dO-balanço _ç(e pagamentos, comprometendo, de forma irreversível, o uso do enorme potencial de
recursos da Amazônia; sem uma estr-atégfá- definida de compromisso com o
desenvolvimento regional, o que vem sendo relegado a segundo plano pela
característica essencialmente exportadora do Programa Grande Carajâs.
Manifestam sua preocupação pelo fato de que, em reunião do dia 28 de
abril próximo passado, o Conselho Interministería1 do FrogramaGrartde Carajãs estabeleceu o cronograma de privatização dos direitos minerais de Carajãs, em mãos do grupo da CVRD- Companhia Vale do Rio Doce; estabelecendo:
a) Que a CVRD deve dar preço- aos depósitos de manganês, cobre e
níquel em 60 dias;
b) Que as empresas interessadas terão prazo de 90 dias para apresentar
suas propostas;
c) Que o Governo deverã decidir até 28 de setembro próximo, sobre a
privatização dos referidos projetes.
Como os depósitos de cobre e níquel ainda não têm relatório de pesquisa
aprovados pelo DNPM, não podem ser negociados pelo Código de Mineração.- Por outro lado_, não se pode avaliar aqueles depósitos minerais sem se
ter definido o projeto para seu aproveitamento, do mesmo modo que ê indispensãvel conhecerem-se os critérios que vão orieillãr tal concorrência.
Por tudo isto, as entidades abaixo-assinadas resolvem manifestar sua
preocupação junto à sociedade brasileira pelo risco de alienação -dos nossos
recursos minerais que, pela Constituição são b~ns públicos e não devem ser
negociados como se fo.s!),em privados, denunciam a ilegalidade da decisão tomada e, ao mesmo tempo, solicitam ao Conselho Interministerial do Programa Grande Carajás que torne público os critérios ·a serem usados para avaliação pela CVRD das jazidas_ mine_rais, bem como os critérios a serem utilizados na co"nçorrência que, dentro de 90 dias, obrigarã a CVRD a alienar as
maiores jazidas brasileiras de manganês, cobre e niquei.
Belo Horizonte, 3 de maio de 1982.- Sociedade de E;conomistas de Minas Gerais - Secretaria Regional da SBPC - Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência- Associação Profissional Mineira de Geólogos- APMIG- Instituto de Arquitctos do Brasil- Seçãó Minas Gerais- Sociedade Mineira Engenheiros- Associação Brasileira de Geologia de Engenharia
-Núcleo Minas Gerais -- ABCE - -MG - Sindicato de Engenheiros no
Estado de Minas GeraiS --Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas
Gerais- Sociedade Brasileira Geologia- N~cleo Mina_sGerai~- Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais --SMEF.
PROGRAMA GRANDE CARAJÁS
l. introdução
O Programa Grande Carajás teve como origem o Projeto Ferro Carajâs,
desenvolvido pelo grupo estatal Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), que
visa a extração e a exploração do minério de ferro da Região da Serra dos C:;~.
rajãs, sul do Es.tado do Pará.
As pesquisas geOlógicas desenvolvidaS peta CVRD, qUe visavam detectar
outras ocorrências minerais na, regi~o. acªÇaram por reVelar a existência de
uma gigantesca província mineral, hoje conhecida como,_Província Mineral
de Carajãs.
--_
_
.
.
As reservas minerais da área abrangida pelo Programa Grande Ca_rajás
são consideradas hoje como ~a- principal do País e umã. das grandes anomalias
geológicas da Terra. Apesar de ~er ainda considera_dp baixo oconhecimen.to
geológico desta vasta província*, sabe-se hoje que lá concentram-se as mais
importantes reservas de minério de ferro de alto teor do mundo; as maiores
reservas brasileiras de alumínio (colocando o País no 3'i' lugar entre os países
detentores de reservas de bauxita, com 15% do total mundial) e de cobre (cujo
consumo, sob a forma de metal primário é satisfeito intei:ramente atrávés de
importações); a segunda maior reserva de manganês do País, e, ainda, importantes reservas de ouro, níquel e estanho** juntamente à existência de tais
quantidades significativas de minerais e metais de alto valor económico e estratégico, ressalte-se a possibilidade de utilização do considerãvel potencial
hidrelétrico da Região Ama~ônica (cei-ca de 70 mil MW médios*), o que vi~~
{*) ."Não se conhece, hoje, 20% de Carajb, esta é a grande verd:ide nacional", Gabfiel Guerreiro, CongrCssO Na·
cional, "Simpósio Alternativas para Carajb'", Drasflia 25 a 26 de agosto de 1981, ~g, 60.
A continuidade dos progrnmu de e;~~ploraçlo geológica na Região ... dever& oondurir a novas descobertas,
podendo-se: espc:rnr sucesso, em particular, quanto a jazidas de cobre. zinco, chumbo, manganês, alumrnio, nrquel,
cobalto, ouro, estanho, molibdÇnio, tungstênio, tântalo e talva urânio, cromo e amianto"'; Dreno Augusto dos San·
tos, "Amazônia, Potcnciltl e Perspectivas de Desenvolvimento"', 1981, pig. 212/216.

(.. )

~hia Vale do Rio.Docc, "Amazôriiit Orientar', "Plano Preliminar di: Desenvolvimento"', abril/1981,
volume I, pâg. 10.
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bilizará a implantação de usinas de processamento e transformação mineral
ria Região, fato que assüfu.i!ímportância vital, dada a conjuntura mundial de
crise energética ..
No final de 1979, a CVRD, elaborou uma proposta de exploração global
dos recursos existentes ria Região, centrando-se no potencial mineral existente e nas amplas possibilidades de aproveitamento de demais recursos energétiw
cos e silvícolas, além de extensas ãreas situadas ao longo da ferrovia, para o
desenvolvimento de atívid~des agropecuãrias. Tal proposta teria sido elaborada por instruÇão do Ministro Chefe da SEPLAN, tendo como motivação
básica as possibilidades de exPloração de bens minerais e outros produtos, e a
captação de recursos no exterior. Esta proposta, consolidada e atualizada no
relatório ~'Amazônia Oriental- Plano Preliminar de Desenvolvimento'', de
abril de 1981, constitui-se na origem do que atualmente denomina-se Progra. ma Grande Carajás.
Muito embora sem carãter oficial, aquele plano, apresentado pela
CVRD, vem se constituindo na base das iniciativas governamentais em relação à definição do Programa Grande Carajás.
O Programa Grande Carajãs, tal como é concebido atualmente, abrange
a ãrea ao nort~ do Paralelo 8"' de ~t!tud~_ Sul ~entre os rios Amazonas, Xingu e Parnaíba, denominada Amazônia Oriental, que inclui grande parte dos
estados do Pa-rá e Maranhão, além do norte de Goiãs, repres~nf.ando urna
área superior a países tais como a frança ou as duas Alemanhas ju_1_1tas.
Este Programa - que se apóia na imensa: potencialidade dos recursos
naturais da Amazônia Orien~al, a qual se (;;Onstitui em patrimônio social, e na
implantação de um eficiente sistema de infra-estrutura básica (energia elétrica, ferrovias, portos marítimos e fluviais, rodovias _e núçleos urbanos, principalmente) - tem sua implementação estimada em necessidades de investimentos da ordem de 61,7 bilhões de dólares. Destes 22,5 bilhões de dólares
são relativos à aplicação em infra-estrutura (6,8 no ~egmento minerometalúrgico; 13,3 nos segmentos agricultura, pecuária e reflorestamento; 2,4
_em outros) e 39,2 bilhões de dólares são relativos aos investimentos diretos
nos projetes potenciais (28,1_ e~ mínero- metalurgia; 8,1 em agriculiUrii~ 1,7
em_ pecuária e 1,3 e:Il! reflorestame':lto). *
Alguns grandes projetes minero-metalú-rgicos já Se encontram em implantação:
I) Mineração Rio do Norte (46% CVRD + 24% ALCAN + 10% Cia.
Brasileira de Alumínio- G~upo -Ermfn~o de Moraes + lO% Mineração Rio
Xingu- Grupo Shell+ 5% R~ynolds Alumínio do Brasil+ 5% Norsk Hydro
do Brasil)- objetiva_ndo a exportação de 3,4 milhões de tfano de--bauxita;
('')

•

•

•

~~~~

II) Ferro Carajãs (100% CVRD)- visando a produção de 35 milhões
de tjanQ _çle minério de ferro para exportação sob a forma primária ou de
ferro-gusa;
lll) ALUNO RTE (60,8% CVRD + 39,2 Nippon Amazon Aluminium
CONAAC), objetivando a produção de 800 mil tfano de alumina, das quais
160 mil tfano serão vendídas à VALESUL (51% CVRD + 44% Shell do Brasil
+ 5% Reynolds International) e 640 mil tjano destinar-se-ão à ALBRÁS;
IV) ALBRÁS (51% CVRD + 49% NAAC), visando a produção de 320
mil tjano de alumínio; e
V) ALCOA, objetivan-do a produção de 2 milhões de tfano de alumína, sendo, 1,2 milhão para exportação e 800 mil para produção de 400 mil
tjano de alumínio. (***)
Destes, apertas o projCto dà MineraÇão Rio do Norte encontra-se em
operação. Existe ainda definido o projeto de produção de 12 milhões de tjano
de bauxita, sendo 4 milhões para exportação e 8 para produção de alumina, a
cargo da Mineração Vera Cruz (64% Rio Tinto-Zinc + 36% CVRD), empresa
fundada em 1977, que até hoje não teve sua implantação iniciada.
Estes são, portanto, os únicos projetas para os quais hoje se apresenta
qualquer definição sobre os respectivos esquemas empresariais. Todos os projetes, conforme apresentados pela CVRD, foram dimensio·
nados em função das estimativas resultantes dos trabalhos de pesquisa geoló1-gica sobre o potencial mineral de cada jazida e cãlculos a respeito da viabilidade de obtenção de níveis elevados de extração de minério, evidentemente,
tendo sempre como pano de fundo o objetivo de exportação.
(*) CVRD, op. cit, p!igs. 8 c 9.
{**) Embora situado gcograficament~ fora da área de abrangência do Programa Grande Carajás, o Projeto da Mi·
ncraçil.o Rio do Norte figura, entre 0.'1 grandes projelos mincro·metalllrgicos da Amazónia Oriental arrolados, pelo
"Plano Preliminar de Desenvolvimento" da CVRD.
(***) CVRD, op. cit, págs. Se 6.
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Os demais projetas jâ devidamente previstos e orçamentados, referem-se
à produção de: cobrejouro, bauxitajaluminajalumínio, ferro-níquel, ferroligas de manganês, gusa AF e BFER (*) e ferro esponja, coque, semiacabados de aço, concentrado de estanho e silício metâlico. (**)
Todos estes projetos terão sua viabilidade econômica praticamente assegurada pelo desenvolvimento do Projeto Ferro Carajãs na medida em qUe tal
projeto inclui a implantação de uma ferrovia, de aproximadamente 900 km,
ligando Serra dos Carajãs e São Luís, onde estã sendo construído um porto
para navios de grande calado, além da implantação de núcleos urbanos com a
respectiva infra-estrutura social na ârea, notadamente em Carajâs.
2-

Processo Decisório

A execução do Programa Grande Carajâs obteve aprovação governamental na reunião de 19-11-80- do Conselho de Desenvolvimento EconômicoCDE, ampliando a decisão de 15-10-80, em que foi 3.utori~3.da a implementação do Projeto Ferro-Carajâs: Segtiri.do a reunião ·de 19-ll o Programa .. é
concebido como um projeto voltado para a exportação, com a finalidade de
gerar novas divisas, em valoreS compatíveis com- aS ·necessidades do Brasil nos
próximos aOos". Aporitava então o CDE para a necessidade de execução de
serviços de infra-estrutura (enfatizando a implantação de corredores de eXportação) e a possibilidade de desenvolvimento de projetes nas áreas minerametalúrgica, agropecuáiia, agi'oindustrial, de pesca, de florestamento e reflo~
restamento e de beneficiamento e industrialização de madeira. Segundo ainda
a mesma deliberação do CDE, ficarão sob controle estritamente nacional todos os serviços de mineração, reservando-se as fases de processamentos e industrialização dos minêrios à constitUição dejoint-ventures, preferencialmente compostas por empresas que assegurem a venda dos prOdutos (*).
Após a aprovação institucional do Programa foi expedido pelo Presidente da República o Decreto-lei n'i' 1.813 de 24-11-80, instituindo regime especial
de incentivos para os empreendimentos integrantes d-o mesmo e criarldo o
Conselho Interministeria1 no âmbito- da -SEPLAN para coordenar e executar
o Programa. Este decreto-lei foi complementado pelo Decreto n9 85.387 também de 24-11 ~80, o qual dispõe sobre a competência, composição, e funcionamento do Conselho Interministerial do Programa Grande Carajãs - CIPGC
- instituindo, inclusive, uma Secretaria~Executiva para o mesmo, e pelo
Decreto-lei n9 1.825 de 22-12-80, o qual isenta do imposto de renda os empreendimentos integrantes do Programa (*).
Os dois decretos-lei foram editados no período imediatamente antes ou
durante o recesso parlamentar e ambos foram aprovados por decurso de prazo.
O Decreto-lei n9 1.813 apresenta a definiçao mais importante iiidTVIdual
do conjunto todo quando estabelece que .. no cumprimento de sua finalidade,
poderã o Conselho Interministeríal exerc"er as atribuições de outros órgãos e
entidades da AdministraÇão Federal, diretamente ou atravês de órgão executivo próprio".

(•) Cia. Vale do Rio Doce, "Amazónia Oriental", ..Plano Preliminar de Desenvolvimento", abriljl981, volume I,
p!lgs. 7 e 38.

•

(.. ) Segundo as de:Ciarações dos principais responsáveis ~la definição do Programa- Ministro do Planejamento,
Secretãrio Executivo do Conselho lnterminlstcrial do Programa e Presidente da CVRD, bem como de maneira absolutamente condizente com a s.ituação atual de desestatizaç!o em que se encontra o Pais- nenhum outro projeto a
não ser o Projeto Ferro Carajb, flcarti exclusivamente a cargo da iniciativa empresarial estatal.
{*)Ver Soare!, Maria Clara C; "Projetos Carajãs: Orjzens e Desenvolvimento- Úma Visão lnstitucional"~CNPq,
junho de 1981.

(•) A este: respeito, o Deputado Marcelo Cordeiro, na Comissão Mista do Congresso Nacional para elaboração do
Parecer sobre o Decreto-lei n' I.S:l!i/80, apresentou Voto em Separado, expondo o seguinte:
"Parece-nos que o texto {do Decreto-lei n~ 1.813)... é juridicamente inócuo,jâ que. embora declare a instituição

de regime especial de conccssi'lo de incenlivos tributários e financeiros ... nn~o especificação dos mesmos torna o dispositivo sem maior valia, posto que o Executivo, exclusivamente ... não teria co.mpetência para estabelecer o regime
da Exclusão do Cr&lito Tributário pela Isenção, tx vi do disposto na Comtituicão FederaL de fato. tanto a Constituição ... quanto o Código TrítiU:ffilo -NaciOrlaL. cstabeieccm o princípiO- d.emocrãtico da Reserva da Lei,
entendendo-se esta como fruto exclusivo da vontade do Poder Legislativo •.. não disponUo a norma legal sobre re·
dação ou exclusão do tributo, não pode o Executivo legislar a respeito. Pelo visto, o próprio Executivo compreendeu
que, pelo menos em matéria tributária, o dccteto·lei n9 18 tJ era inócuo e qualquer conccss~o de beneficio dessa natureza, que nele se baseasse, implicaria em lc:sllo da nrdem jurldico-constituclonal.
.. Daí a especificação do superveniente Decreto-lei n~ l .825, que foí 5ubmctido ao Coilgrcsso Nacional c onde,
expressamente, se diz que o beneficio tributário prendc-~c à isenção do imposto sobre a renda. pelo pra~ o de 10 anos.
Sabidamentc, o Executivo tem desrespeitado a ordem constitucional•.. para legislar sobre a matéria Tributãria. Se
inócuo_ o De<::retoi-lci n' l.SlJ,_ inconstitucional tanto ele quanto o 1.82S, . ambos orindos de fonte legislutiva espúria c meio lnidôneo, quais sejam: o Executivo e seu decreto-lei".
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Assim, decorrido um ano após todas estas regulamentações, vemos que
não existe uma estratêgia oficial definindo claramente a postura do Governo
com relação ao Programa Grande Carajás, tanto no que diz respeito aos seus
objetivos, quanto no que concerne ao detalhamento dos projetes. Ao nivel
das informações disponíveis e dos instrumentos existentes, conforme vimos,
tal resume-se, em termos de objetivos, naqueles discriminad!JS pelo CDE, ou
seja, o de angariar divisas- ã.tr~vês da transformação deste Programa num
grande projeto de exportações, o que é completamente compatível com o úniw
co plano que detalha projetos do Programa(*) (aquele elaborado pelo CVRD
e já mencionado), onde transparece a prioridade quase que absoluta para a
exportação de recursos naturais e energêticos da região .
Efetivamente os instrumentos jurídicoMlegais e atos administrativos editados pelo Governo,_as próprias aÇões empreendidas pelos responsáveis pela
condução do Programa- especialmente as resoluções e atos declaratóriose as conseqUências previsíveis das decisões já tomadas e do. encaminhamento
da implementação do Programa, formam um conjunto bastante consistente.
"Trata-se de um processo decisório- cujas principais caracterísücas são:
i) casu(smo, isto é, falta de um planejamento mais abrangente e de uma
estratégia explícita e inexistência de prioddades definidas claramente, deixando evidente que todas as decisões serão tomadas caso-a-caso;
ii) centralização, isto é, concentração de todo o poder de decisão e do
processo de formação dessa decisão, em um círculo pequeno e fechado de técnicos-e-do escalão político do Governo Central. Conforme vimos, a nível institucional, o Conselho e outros mecanismos apresentam carãter centralizador.
E disto não há dúvida, quando se concede maior poder de formar decisões ao
Ministro Chefe da SEPLAN- (Dec. n9 85.387-- art. ]9- § 29) e quando se
atribuí ao Conselho a função de "exercer as atribuições de outros órgãos e entidades da Administração Federal, diretamente ou atravês de órgão executivo
próprio" (Decreto-lei n• 1.813- art. 3, § I•):
O processo decisórib,'rio interiOr- do Conselho é desconhecido. Não se
tem, inclusive, nenhuma indicação da existência de debates internamente. Ao
contrário, tudo indica tratar-se de um /orimz para aprovação das propostas
encaminhadas pela Secretaria Executiva com o •~apoio administrativo e técnico'' da SEPLAN. Não se conhecem, atê agora, iniciativas para a participação
efetiva de outros órgãos e instituições do Governo na formUlação de políticas
e critêrios para aprovação de projetas e programas, ou para sua análise e
acompanhamento ("'). Há, portanto, um processo decisório fechado e não parti~
cipativo no própriO âinbito do- Governo Federal;
iií) alienação, isto é, marginalização sistemática de todos os segmentos
da sociedade na definição dos objetivos do Programa, na realização do mesmo e, principal e conseqüentemente, nos benefícios que por ventura venham a
oferecer os projetes a serem implementados. Ressalte-se, ainda, a própria
marginalização no que se refere ao acesso às informações.
Como conseqüênciã -dessas características, dificulta-se a prêvia capacitação das universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento e empresas
para participarem na coildUçâo do Programa. Effi lugar de, desde hoje, se
promover a formação de recursos humanos, o desenvolvimento do conhecimento e das tecnologias necessárias à implementação do mesmo e ainda a
adaptação da indústria e da agricultura para fazerem face à oferta e dedmanda que se originarão noS projetas, esPera-se para acionar essas entidades na
última hora, se acionadas. Temos assistido, já repetidas vezes, à não utilizaÇão de forma mais completa da capacitação e potencialidades nacionais, a
pretexto da urgência na implantação de empreendimentos.
3 - Objetivos Governamentais
O Programa Grande Carajás vem sendo encarado pelo Governo como
forte possibilidade de ressalvar alguns dos sérios problemas com os quais se
defronta atuithiiente a economia brasileira. :E: de suma importância analisar
mais_ profundamente os pressupostos que embasam tal perspectiva. Estes são
basicamente dois: o primeiro, que diz respeito à sitUação premente de extremo endividamento externo, na qual a economia brasileira se refere à possibilidade de tornar _mais favo_râvel a situação de nossa Balança Comercial,
(•) Cuja versão preliminar de junho de 1980 dizia: ''Somente um Projeto de porte nacional, grandioso c sistémico,
sem me&alomania e com caracteristieas acentuadas de exportação poderia cobrir o per!odo critico dos•próximos
anos, gerando C?ncomitantcmcnte o crédi~o e a credibilidade necessária para cobrir esta tcrrivel defa!lagcm" CVRD,
op. cit.
(•) Ressalte-se a criacilo cm .nov/81 da Comissi'lo Consultivã para Ciência e TCC11ologia no âmbito da
Secrctaria·Executiva, mas que, como Indica sua própria designação, tem suas funçõ~ apenas a nlvci de aconselhamento nesta ãrca. restrita de CeT. Porêm, nlío deíxa este de ser um fato p()jitivo dentro de todo este conjunto.

20!2 Sábado 5

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

acenando-se ainda com a possibilidade de chegar-se a equilibrar o Balanço de
Pagamentos.
A consecução de tais objetivos, por suas vez, acarreta uma série de condiciomintes que orieiilta-rTa a i"ffiplementação do Programa, a saber:
a) o imediatismo na exploração dos recursos naturais, sein, inclusive, se
ter conhecimentO completo de suas potencialidades na região, bem como a
urgência na iinplantação dos empreendimentoS ptOdutivos, sem o necessário
amadurecimento;
b) o carâter quase que exclusivamente exportador da maioria dos projetas que se definem para a região, desconsiderando-se perspectivas de integração regional, e mesmo nacional, apesar das vastas possibilídades internas
e, neste sentido específico, a potencialidade do mercado interno;
c) a exigência de empreendimentos de porte -bastante elevado, o que,
juntamente às demais orientações enunciadas acima, Contribui para inviabilizar a possibilidade de aproveitamento mais completo e racional das potencialidades internas, ressaltando-se principalmente aqui as condições naci"onais
quanto o capital empresarial e de financiamento;
d) a desestatização, pressuj:ú)stO toirfado corno óbvio, o qual exclui as
empresas estatais da participação dos empreendimentos ainda não definidos,
reservando para ser assumido pela sociedade brasileira, os investinientos de
, maior vulto e menor retorno, abandonando, dentre os projetas_ em que já
ocupa posição, aqueles de maior va_lor estratégico e econômico;
e) a Intenção de utilizar intensamente recursÇ(s extern6s, seja sobre a
forma de investimento e financ1ãmet1to, de tecnologia e mesmo trabalho especialiZado. Como decorrênciª doS pressupostos citados e a título da pretensa
inc:ipaddade interna, o Brasil só participaria com os recursos n-atutais, trabalho pouco qualificado, infr-a-estrutufJi -e ínce"ntfvOs;··--f) a lirriita-ção do papel do Estado, apenas à criação de condições favoráveis ao setor privado, a nível de montar a infra-estrutura necessária aos empreendimentos que venham a se estabelecer na região, e a nível de concessão
de incentivos. Além de o Estado arcar_ com os investimentqs menos .lucrativos, a uvenda" de seus serviços (na maioria das_ vezes a preços inferiores ao
custo), utilizada como forma de favorecer os empreendimentos privados, inviabiliza a hipótese de obtenção de retorno deste investimento. Além do mais,
o apoio dirige-se, centralmente, aos grandes capitais já CbiLStituídos, ao invés
de objetivar a viabilização de outras_mQdalid-ª.des de empreendimentos, por
exemplo: médios e pequenos empresários nacionais-, cooperativas, e mesmo
capitais individuais; uma vez que preponderantem_ente, trata-se de isenções
fiscais e tarifárias (quanto maior o imposto ou tarifa, em última instância, o
capital investido, maior incentivo). Ressalte-se, acima de tudo, o próprio tolhimento do Estado na utilização destes dois instrUmentos, que podem ser
usados refletindo critérios e prioridades, bc;m como direcionando os empreendimentos, ao inv~ de se tornarem "incentivos automáticos", onde o Estado surge apenas como repassador de recursos da sociedade para as empresas, descartando-se a possibilidade de atender os anseios da sociedade brasileira, mediante a utilizaÇão destes instrumentoS.
Tendo isto em vista, fica claro que o Programa, se for tocado dentro da
perspectiva traçada, não deverá significar absv/J.{tamente nada em tennos de
melhoria do grm•e "deficit" do Balanço de Pagamentos nem do elevadíssimo
nível de endividamento externo. Ao contrário, contribuirá para o agravamento
de ambas as situações, ·aprofundando a dependência externa, dilapidando os recursos naturais (alguns irreversivelmente) e comprometendo seriamente o futuro
do País.
Por um lado, a entrada maciça de capitais externos de investimento e financiamento, e as importações de tecnologia, equipamentos e acessórios implicarão a curtojmédio prazo, em remessas de divisas ao exterior,-que certamente não serão compensadas pelas divisas obtidas com a exportação de
bens. Bens estes que- comercialízados sob as formas pouco elaboradas, em
alguns casos, até aumentando excessivamente-a oferta---: têm, no mercado internacional, preços historicamente deprimídos e cuja tendência seria:, portanto, a de mais deprimidos se tornarem. Lembre~se, inclusive, que, apesar dos
enormes esforços do Governo no sentido de promover ao máximo as exportações de bens minerais e sUbstituir as importaÇões daqueles que de_que dependemos, o setor mineral até hoje apresenta "deficit" a·nTve/ da Balança Comercial, mesmo excluindo petróleo e gás (SiiJ)Crio~ a 7 bilhões de dólares no
período de 1974/79). O Balanço de Pagamentos do setor é então, mais do que
deficitário, dados os altos dispêndios que significam ao País. principalmente
as remessas-de juros, lucros, dividendos e a título de importação de tecnologia
(cerca de 5 bilhões de dólares, no período de 1974/79).
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No entanto, além da possibilidade de manipúlar politicamente com a
criação de expectativas que o desenvolvimento do Programa Gi"ande Carajás
fornece, este pode de fato, contribuir (e aSsim estã sendo conduzido)para resolver no curto prazo, alguns dos principais impasses com que se defronta a economia brasileira. O programa efetivamente pode resolver problemas relacionados ao alto nível de endividamento do País, mas que se clarifique tal proposição. Esta não se coloca no sentido de_diminuir este nível, ou seja, pagar a
dívida{*). Porém,--dentro de uma postura excessivamente imediatista, as potencialidades e a criação de possibilidades de investimentos na região significam
aumentar a capacidade de endividamento da economia. Por um lado, representa
uma forte .possibilidade de renegociar as formas de pagamentos de juros e
amortizações da dívida~ num cenário onde é grande o descrédito relativo às
condições de países em situ-açãO semelhante e, portanto, diminuto, o poder de
barganha dos mesmos. ~o r outro lado, dado este mesmo cenário- que con-1ígüra, devido à atual conjuritura interna~íonal, também característiCas de rigidez na obtenção de crédito- rep~esenta,_ inclusive, uma forma de ampliar
as fÕnies de crédito"{*"'). Ou seja, esta solução representa hipotecar o Program-a, nega rido todas -aS éiiorn1:es Vanta-gens que esta -opOrtunidade oferece, mas
dentro de uma perspectiva que a CUrto pr-azo-resolve efetivamente tais impasses. Contribui-se, contudO, pelos dois lados, para o [Jumento da divida externa,
bem como agravamento da situação do Balanço de Pagamentos, empurrando-se
para diante as contribuições decorrentes do modelo brasileiro de desenvolvimento e as custas de Recursos Natura_is, em sua grande maior~a, não renováveiS,
i)afrimôníO- desfas e das gerações futuras.
Outro impasse, que também a curto prazo pode ser contornadO, diz respeito às possibilidades de compensar a queda observada _no volume interno
de investimentos. Assim, justifica-se a necessidade de propalar as vantagens
de o setor privado investir no Programa e de se tornar o mais atrativo possível
este investimento, arcando a sociedade brasileira com todo o esforço e cu_sto
necessário à viabilização deste quadro. No entanto, este parece ser um impasse resolvido cOmo subproduto daquele considerado anteriormente(*). Senão,
a própria mobilizaçãO de capitais nacionais, ou- pelo menos a tentafiva de
fazê-lo, desmentiria tal tese, urna vez que esta levaria também ao aumento do
nível dos investimentos -da ecónomTá brasileira, evídentemente, que nas proporções e formas do possíveL No entanto, ao invés de observar-se a tentativa
de mobilizar capitaís nacioõ:ais assiste-~e. hoje, exclusivamente às bu~cas de
captação de recUrsos extei-rios.
·
Outro resultado, mesmo que subjetivo, que põde ser gerado, ainda como
subproduto, é a criação da imageffi ·de um país- q._inâmico com alto potencial
de desenvolvimento, baseado principalmente na existência de matériaspfitTiaS e recursos energéticos em abundância.
4- Desarticulação com a Econoniia Nacional
Ficou evidenciado que os objetivos e a dimensão gigantesca dos projetas
de_finidos no âmbito do Programa Grande Carajás não passaram por urna
-análise crftica, tendo sido tomados como pressupostos. Neste sentido, cabe
salientar que o porte das_jazidas minerais não deve _ser o único aspecto a ser
considerado no dimensiOnamento dos empreendimentos. Como parâmetros
balizadores na definição dos investimentos, é fundamental considerar, uma
vez corretamente definidos os objetivos do Programa, as maneiras pelas quais
este se insere na economia regional e nacional. Tal inserção deve ser vista sob
a ótica da capacidade do mercado de suprir os empreendimentos de equipamentos e insumos, ou absorver seus produtos, da disponibilidade de mão-deobra, do potencial nacional de ciência e tecnologia, da capacidade do meioambiente, natural e social. de absorver os impactos gerados e, finalmente, da
possibilidade empresarial e financeira da Economia de assumir os investimentos sem sofrer desequilíbrios insuportáveiS.
Inclusive, em entrevista em cadeia nacion.al de TV, o Ministro Delfim ~e tio afirmou catCgoricamcnte-que o GPJverno não estl'l preocupado em pagar a divida externa. mas sim renegoCJá·la
t*•j "Apesar de consonância a ntve\ geral dos projetes componentes do Grande Carajás ao panorama e<:onómico
internacíonai, 1: ne<:cSsário considerar-se que investimentos de mais de 60 bilhões de dólares na conjuntura atual
constituem-se em uma questão bastante delicada na medida cm que a situação financeira mundial ainda se ressente
(*)

da crise iniciada na década de 70.
Para que se consiga que grandes investimentos de capital se realizem no Grande Carnjá5, numa época que apre·
senta como agravante o crescente endividamento da e<:onomia brasileira, a politica que vem sendo adotada 1: a de
ofcredmento, além çlos recursos naturais e de infra-estruturo, de uma série de incentivos fiscais e tributários, sola·
pândo osjli decres.centes funçlos sodaísde que a sociedade brasileira dispõe". Soares, Maria Claro Couto- "Pro·
grama Grande Carajás: Um Projeto Nacional de Exportação", XXXIH Reunião Anual da SBPC, Julho de 1981.
(*) Conforme veremos na parte 4, com maior aprofundamento, o objetivo principal é o de atraçào de capitais externos de financiamento c investimento em conjunto com tecnologia, mercado ofertante de insumos necessários ao de·
:>envolvimento do Programa c absorvedor dos ben~ produzidos, dentro de um mo,·imcnto geral de moior integração
do capitalismo brasileiro ao capitalismo internacional.
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4.1.- Esquema Financeiro e Empresarial
Como um dos aspectos que marcam a desarticulação do Programa
Grande Carajâs com a realidade económica do País, destaca-se o montante
dos investimentos considerados e a conclusão daí derivada de que, não dispondo a Economia de poupança interna capaz de con1portar o Programa,
torna-se imperioso recorrer a recursos externos.
A maneira como o Programa Grande Carajãs Vem sf:ndo-ãpresentado,
evidencia a tátiCa do fato consumado e das pfemissas arbitrariamente estabelecidas; urna vez definido qUe ci-niOlltante dos investimentos é de dezenas de
bilhões de dólares, é discutida a neceSsidãde de se carrearem recursos externos para o desenvolvimento do mesmo (*).
Obviamente, o ingresso de recursos externos traz consigo uma limitação
no poder decisório da _sociedade sobre a condução do Programa. As riquezas
da nação, sobre as quais somente a c_oletividade, através' de instrumentos democrâticos, poderia dispor na realização de suas aspirações sociais e econômicas, passam a ser instrumento para a renegociaÇão4~_uma dívidª" incorrida
através de outros projetes, igualmente megalomaníac-os. Para tanto, são assumidos compromissos relativos ao destino a ser dadO às riquezas naturais, evidentemente, encaradas pelos capitais estrangeiros co~o estrangeiras e fontes
alternativas de suprimento, para seus parques industriais, como resultado, o
aproveitamento dos recursos naturais seria feitO eni ftirição das necessidades
l!Xtcrnas e não .das potencialidades internas da Economia NacionaL

Apesar da evidenciação tão natural desta perspectiva, o Ministro César
Cais- participando dos debates no Simpósio Aiternativ'as para Carajás promovido pelo Con.gr~so Nacional, inquiri4o pelo Dep. Alberto Goldman
sobre sua colocação a respeito da _orientação de o capital nacional (estatal e
privado) restringir-se às fases de pesquisa e mineração, deixando ... "a fase de
metalurgia._ .. !!V~<?__ao c:=apital estrangeiro" ("'), afirmou que: "a proposta do
Ministério éª" participação da iniciativa privada, desde o final de aceleração
d!i pesquisa, ficando--com o controle da mineração, porque eu entendo que
q_uem control_a a i.nf_rí:l_-_es~rutura e os_insumos, controla todo o projeto. Não é
desnacionalização. Quem controla os__ insumos minerais e controla a infrae..;;trutura, a energia, controla o projeto" (*"') .
Assim, transparece um movimento de maior integração do capitalismo
brasi~eiro _ao capitalismo intern_aciorial. (IJt~egfação esta, na qual o Estado assume papei-d-efinido de arcar com invesi~enios de base. Contudo, que fique
claro: a definição das funções do Estado se faz exatamente no sentido de azeiiar o prÓpríO movimento desta integração, onde o papel do Estado brasile_iro
não é, certamente: o de controlar ou cOma.ridar._
Alguns-aspectos rllnda~er{tais- devem ser cteStacã.d.os. Em primeiro lugar,
aquele que diz respeito à participação do Estado, propriamente dito e das empresas estatais, no Progr~ma e em segund~ luga~. '? _q!Je se refere~- falta de
equacionamento da ~questão in~erna quanto à possibilidade de organizar ou
-~~ar· fôrinas de_~iabilizãr a partiCiPação de capitaís genuinamente n_acionais .

São conhecidas as ex.igêil.cias impostas em funç-ão da importãÇãõ âe capitais externos de investimento e financiamento. TaiS êX.l.&ências coSturiiam condicionar a importação de processos. tecnológicos, equiparrlintos insumos e
demais fatores a_~erc~ util~zados n~ :mpreendimenlo, sen~o que, ~~~umas
vezes, traz embuttda, mclustve, restnçoes de mercado, relaciOnados a 1mposi ·ão de compra de irisumos ·e venda de prOduto- a determinãdo(s) país(es).

Conforme s_e encontra definido atualmente, o Estado arcará, com todo o
investimento de infra-estrutura do Programa (seguntlo a CVRD, estimado
em torno de 1/3 do investimento total) e, através da CVRD, encarregar-se-á
inteiramente do Projeto Ferro e parcialmente do Projeto Alumínio. Assim,
d _
.
~ d .
n-·~ ., .
, . - .
po e se questt?~ar a co 1ocaçao a ~nsu lCle~cta Interna qua.nto aos mvestlç
. .
.
,.,
.mentes necessanos para o desenvolvimento do Programa. Pots, neste, o EstaNeste esquema os capitais estrangetr?s veem, portanto, a oport~mdad~ d * - do, com funções claramente definidas, jâ adinit"e participar com o ônus daabertura de mercados para sua capac1dade produlora de tecnologia, equtpad.
. bT d
·
·
1
mentes e insumos, aumentando diretamente seus controles efetivÚs sobre os
que 1es empre:n tmentosdque VI~ 1 tzara? to 5 0 ~ prod~etosde empr~ana.
. . ~ .
.
mente, arcara com um os projetes menos 1ucrat1vos e to o o cOnJunto .
empreendimentos .... Por outro lado_,_ a própna dmamtca do desenvolvimento
•
C
d E d ·
_,
.
. .
.
.
.
-.
. É
onc 1u1-se por1an 1o que, por par 1e o sta o, a ques 1ao co 1oca-se cow..orme
apresentada hoje, muito mais quanto às-opções de investir de que propria~
mundial mcorpora no:os fatores. no Jogo demteresses_mternacwnais.- 0 caso, por exemplo, da cnse energêttca provocada pelo aumento do preço do pe. . -fi -.~ . d
.
'
1 1·
men~e _q_1:1anto a msu JcJel_lcla_ e -'~apta
tróleo e das exigências de controles ambientãls~j)ot-j')afte das sociedades desenvolvidas, visando manter a qUalidade da vida, que tem onerado sobrema_Quanto ao não equacionamento das possibilidades internas, se, por um
neira, ou tornado indesejáveis, certás- tiPOs de indUStrias nos países avançados
I<ido, nota-se a preocupação em conceder estímulos fiscais aos empreendi~
("').
me.ntos que venham a se instalar na região, por outro, verifica-se a inexistênEstes fatores têm incentivado e até condicionado_ a adoção da política excia sequer de definições oficiaiS sobre quais seriam na realidade tais empreenportadora em países detentores de reservas minerais siginificativas em quantidimentos. Não se tem também conhecimento de qualquer levantamento realidade e qualidade, especialmente quando estes países detêm outras vantagens,
zado à escala nacional, objetivando identificar potenciais investidores e muito
tais como: recursos energéticos abundanteS e baratos, espaço físico disponível
menos, de estudos visando estabelecer condições ideais para participaÇão destes no Programa {apesar das iniciativas já realizadas no exterior quanto à tene desativado, para suportar a poluição, mão-de--obra barata, vias de acesso,
portos, infra-estrutura em geraL"**
tativa de atração de capitais exoternOsY. Ressalte:se, inclusive, que nem o GoTodo este conjunto--de atrativos ao ingresso de capitais estrangeiros, bem
v·enio e nem mesmo as entidades interessadas diretamente realizaram tal aticom1Yas ·re-strições que tal ingresso ocasiona, como já f()i frisado, resulta na
vidade.
perda de controle sobre as tecnologias a serem empregadas, a utilização da
Como exemplo, pode-se citar que, no caso do Projeto AlilmíilÍo o governo japonês-e ó órgão repreS-éiifiiilfe-Oa.Tndústria japonesa- Keidaren- Palrocapacidade da indústria nacional de bens de capital, além de inúmeros outros
aspectos relacionados à condução dos empreendimentos("'*"'), passando-se a
cinaram um amplo estudo sobre o Programa Grande Carajãs ·-~E-m Junção
atender, predominantemente, a uma racionalidade empresarial voltada ao
desta e outras pesquisas realizadas, chegou-se a definir, como uma das cooatendimento das necessidades externas, em lugar de uma visão social e maclusões, que a forma ideal de participação no Projeto seria através_ de uma ascroeconómica do desenvolvimento nacional.
sociação entre o próprio govérfiO jipottês- (40%) e 32 empresas japonesas prOdutoras e consumidoras de alumínio, tradings e bancos, denominada Nippon
Arnazon Aluminium Co. NACC.

°

(•) "V. E.v ror. O.:i:fel Carrieiro) acaba de afírmar que a poupança interná estâ toda voltada pam os demais comprtl·
mi~so~ foutros projetes), o que vale dizCJ que o E~Ü1Ó0 não pode contar com 1:1 poupança interna. Logo, só poderia
contar com a poupança ofícial ou com a poupança exterrru. E": o Governo não quer contar com o próprio investi·
mente estatal, evidencia-se dai, como conclusão lógica, que o Governo e5tá dirigindo esse projeto-u não ser o fer·
ro, que realmente, alf:m de não ser estratégico, nem~ lucrativo todo o filet mignon do projeto necessariamente estâ
sendo canalizado para as multinacionais. inclusive com ~ubsldios, como é o caso de Tucuruí. que o Governo, que a
Nação brasileira estâ construindo. Dep. Marcelo Cordeiro, "'Simpósio Alternativas para C""arajâ~". op. cit, pâg. 4.

(•) No setor mineral são citados como exemplos principais a produção de alumínio, ferro-manganes e ferro-níquel,
para a qual o documento da CVRD coloca. Inclusive. como vantagem apresentada pelo Brasil os controles ambien·
tai~ pouco rigorosos, CVRD, op. cit.
(••) Guerreiro, Manoel Gabriel em "Simpósio Alternativas para Cara;:&s;.-Õp. dt., pág. S3.(•••) Um claro e~cmplo deste fato é o Projeto Trombeta~. a cargo da MRN- Mincraçil.o Rio do Norte. Esta Cm·
presa, embora possua maioria acionâria de capital nacional (CVRD-46% e CBA-10%}, tem o controle de suas ope·
rações nas mãos de seus sócios cstranseiros. Pdo acordo de acionistas realizado, qualquer aumento da produção, ca·
pita! ou preças de comercialização da bawdta produzida s6 pode ser cfetuado com a aprovação de mais de 75% do
capital votante, o que confere poder de veto aos acionistas estrangeiros. Além di~ to, a tecnologia do empreendimento foi totalmente importada. Nos primeiros anos de funcionamento os sócios nacionuis não tiveram direito a cotas
de minério, c, pelo fato de grande parte do capital necessário ao dcsen~·olvimento do empreendimento ter sido pro·
veniente de financiamentos externos, a empresa vem gastando cerca de 80% de sua receita bruta _em pagamento de
juros e amortização,

Concluindo e resumindo esta parte, pode-se dizer que os fatores que contribuem para reduzir as possibilidades da empresa nacional em participar do
Programa são, principalmente:
i) a indefinição dos projetas;
íi) os macroobjetivos do Programa;
iii) o vulto estimado para os mesmos;
iv) os prazos previstos para realização do Programa;
v) a falta_ de articulacão financeira e empresarial objetivando mobilizar a
capacitação interna;
-

(*)Cais, César...Simpúsio Alternativas-para Carajâs", op. cit. pg. !36
(••) Idem, pâg. 145.
{*) lntcrnational Oevelopment Centcr Of Japan, ••A preliminary study ou Regional development o r lhe Carajb cor-

ridor in Brasil", Tokio, march 1980.
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vi) os incentiVos não_ discriminatórios;·cam-relação a grupos de capitais.

sumido r externo através da expottãÇão de bens, .estamos concedendo a esse
Em realidade o Programa Grande Carajãs poderia: sei- implementado por
todos os bene(ícios que deveriam ser usufruídos internamente, além de oupartes, de maneira tal que seu impacto sobre a capacidade de pagamento da
tros, excessivamente abusivas. Podem-se s~li_entar_entre outros, recursos naEconOmia não fosse danOso. Nada_ impede ql.!e_o Programa seja implementa-.
turais abundantes e estratégicos, mão-de-obra barata, infra-estrutura implando numa intensidade e num vulto mais compatrveis com a geração intetna de
tada pelo Govc;rno, energia etétrica subsidiada, incentivos fiscais, tributários
poupança e a capacidade de investimento do-Pãís.--Mesmo supondo-se a pare financeiros, e, até, conforme cita o documento da CVRD, normas de controle ambiental pouco rígidos.
ticipação do capital estatal nos investíirientOs -mais básicos e de menor retorno, considera-se que o capital nacional poderá participar dos _demais emPo_r Outro lado, ~onceder prio-ridade -ao mercado abã.stecedor internadopreendimentos, desde que definidos em função das dimensões interna-s e do
·nal~ significá, também, além da evasã<? 4~ divisas, a exportação de empregos,
atendimento prioritáriO às necessidades nacionais. _Em _vista disto, é fundade oportunidades de mercado, em suma, a exportação de focos de dinarriímental rediscutir, não só a dimensão dos projetes, como também a prograzaçãO econômica.
mação e seqüência dos investímentos; dentro de uma nova ótica em que se
Denotam-se, ainda, às conseqüências já mencionadas da prioridade cooconsidera o Programa, enquanto instrumento de desenvolvimento da Amazôcedida ao mercado externo, enquaf!tO fornecedor- de equipamentos, por
exemplo, que acafretãm a submissã-o ao tipo de tecD.ologia consubstanciada
nia e de todo o País e não çomo ·um projetO" ç.e aproveitamento das riquezas
naturais da região, o qual, subsidiariamente, carrearia algum progresso regiono mesmo e muitas vezes inadequada às condições específicas nacionais, ou
nal.
mesmo a decorrência da compra de pacotes de tecnologia que, em geral, iroAlém disto, 0 Estado deveria assumir 0 papel que lhe cabe de planejados
plicam na transferência do controle do equipamento para o exterior.
e organizador dos recursos internos de forma a articular a--capacidade empreNo conjunto, o tipo de implicações decorrentes da principalização do
sarial existente, como meio de definir uma Torrna de participação da empresa
mercado internacional ainda extrapola as acima referidas, na medida em que
crra.-e reforça uma série -de vínculos econôrnicos e políticos, que aprofundam a
nacional, seja isOlada ou em conjunto, que propiciaSse o melhOr aproveitarnento de suas potencialidades e, inclusive, viabilizasse sua participação em
internacionalização de nossa economia e a sua intáação enquanto país per(féri~
empreendimentos talvez inacessíveis senl esta articulação. Da mesma forma
co na divisão internacional do trabalho, aumentando grau de dependência e resao Estado caberia a função de agente financeiro do Programa, o que poderia
tringindo seu campo de opções e poder decisório.
proporcionar uma melhor flexibilidade e alocação de recursos provenientes
t: n~cessãriO reSSaltar que, abandonando-se os interesses que movem a fi~
da poupança interna e mesmo a obtenção de um poder de barganha mais eleXação do mercado consumídor e abastecedor externo como prioritário,
verifica-se "alternativamente a possibilidade da formulação de projetes voltavado junto aos fin_anciadores e investidores estrangeiros. Partindo-se desta
dos fundamentalmente para:
perspectiva e redefinindo-se o porte e o prazo dos empreenÇ.imentos, certa~
mente chegar-se-ia a uma nova balisa de avaliação da capacidade da econo-abastecimento d~~- ~~~s}dades do mercado consumidor interno, ain- ~da hoje ~~ente de insumos bãsicos; , , .
.
-.
mia nacional para o Grande Carajâs.
d
·-utilização, em grande parte, da mdustrta nacwnal de bens de capttal,
4·2 - Merca 0 1nterno
atualmente funcionando com capacidade ociosa;
Segundo os parâmetros da internacionalização da economia brasileira
- utilização da capacidade real ·e desenvolvimento da capacidade poten~
em que vem se pautando a formulação do Grande Carajâs, este adquire encial da tecnologia nacional, tanto em termos de conhecimento jã absorvido,
quanto enfoque principal, a concessão de prioridade ao mercado externo, seja
quanto aquela desenvolvida em setores empresariais, centros de pesquisa,
a nível de absorção dos bens .a serem produzidos, seja enquanto supridor de
universidades, firmas de engenharia, dentre outros.
betls de capital, tecnologia e diversos outros tipos de bens decorrentes da deDesta forma, poder-se-â trazer para a economia nacional o cerne de coomanda derivada que será criada com o desenvolvimento dos projetes.
dução do Programa Grande Carajás, assim como poder-se-ão criar condições
para a interiorização. dos efeitos multiplicadores do desenvolvimento pretenA partir do momento em que se estabelece como prioritário o mercado
internacional, desloca~se, também, o eixo condutor do et;npreendimento para
dido, como, também, assegurar-se o controle do centro de decisões de nosso
próprio processo de desenvolvimento.
o exterior, passando este último a definir hão somerite o que deverá ser produzido, mas, também, a forma, o volume, o prazo e em que bases deverão ser
4.3 _ Capacitação Cieritíficó-Tecnolôgica
fabricados os bens e conduzido~ os empreendimentos.
Da mesma forma que a política ecOnómica adotada para o setor, a polítiDesta forma, pode-se destªçar, primeii'antente, que não se estabelece
ca de desenvolvimento_ C e T vem cumprindo o papei fundamental de viabilicomo meta fundamental a posição do mercado _nacional enquanto consumizar o modelo econômico adotado para o País. Adotam-se posturas imediatisdor principal dos produtos a serem obtidos e, enquanto tal, de onde deveriam
tas que contribuem para agravar mais ainda as distorções que o modelo gera.
ser consideradas prioridades de abastecimento.
(*) No caso específico de importação de tecnologia, ressalta a inadequação
Atualrnente, o mercado consumidor brasileiro necessita de grande_parte
dos processos desenvolvidos no exterior. Com relação à criação e capacitação
dos ben"s passíveis de serem produzidos na região de Carajâs e, portanto, nele
interna de ciência e tecnologia, notem-se as conseqUências que as facilidades
deve ser baseada a condução do empreendimento e, secundariamente apenas,
correntes para a importação de tecnologia do exterior significam. Neste sentivalorizar-se o mercado externo.(*)
do, ressalte-se que, na maioria dos casos a importação deve-se menos à incapa~
Entretanto, podemos verificar o planejamento de grandes projetas agrícidade interna de pesquisa do que a um conjunto outro de fatores de ordem ecocolas visando à produção de grãos para a exportação, enquanto ainda impornômica e polftica. Além dos tradici011a1s argumentos relativos à urgência, inetamos gêneros alimentícios de primeira- neCessidade, ou mesmo em relação a
xistência de riscos e mesmo economia, outros podem ser citados. Por exem~
determinados produtos elaborados, corno o alumínio, por exemplo, que expio, nos casos de empreendimentos com participação de capital externo,
portamos e, simultaneamente, importaremos devido a vínculos comerciais
constata-se urna série de vantagens para o só_cio estrangeiro quanto à utiliimpostos pelo exterior.
zação de processos desenvolvidos_ no_ exterior.(*~) M~smo no caso de emPor outro lado, também a nível de mercado abastecedor, é priorizadO o
preendimentos com participação exclusiva de capital nacional ressalte-se que
mercado externo, seja no que se refere à tecnologia (Resolução n9 1), (*)seja
a compra de tecnologia, muitas vezes, se deve a necessidades derivadas das
em termos de bens de capital, entre outros.
imposições geradas em função do objetivo de colocação dos produtos destas
E: importante ressaltar que principalizar o mercado internacional, tanto
empresas no mercado externo, relembrando o atrelamento da importação da
a nível de consumo, quanto a nível de suprimento de bens, significa não sotecnologia que, -na illaioria das vezes, os investimentos e o fornecimento de
mente deslocar o eixo condutor do empreendimento para fora da economia
crédito externo implicam.
brasileira, mas, também, transferir para o exterior todo um conjunto de efeiNas áreas de pesquisa geológica, lavra e tratamento de minérios, o País
tos multiplicadores decorrentes. Ou sejá, quando privilegia-se o mercado conconta, atualmente, com uma série de centros de pesquisa que desenvolvem
trabalhos, sendo de citar além daqueles ligados diretamente a empresas de
("')"Os proj~tos agrfco\;5, sobretudo, panam ao largo do problem11 elementar da alimentação de toda a grande população que o Grande Carajâs atrairâ para • rcgi!l.o, Prevêem um adicional de 7 milhões de pessoas apenas nos projetas de Jt e 2• gerações, Entretanto, não se v~, nos planos do Governo, um único hectare de terra que cst~a destina·
do;\ corriqueira produção de lcs:umcs, frutas e outro$ elementos que não seJam, sequer, destinadOS à exportação
Dantas, Marcos, '"Simpósio Alternativas para Carajb", op. cit,''
("') Ver pró:o:imo item.

(")Ver Lastres, Helena M. M. "Política Econômica c de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico no Brasil";

COPPE/UFRJ, 1981.
("'*)Aumento do poder de comando, rcduç!l.o de custus {inclusive nos casos cm empreendimentos em que o sócio estrangeiro f: detentor de tecnologia, notem-se a copitalização multiplicada doJ investimentos cm pesquisa ea5 possibi·
Iidades de utilizar equipamentos j6. mortizados), ampliação das formas de remetei retornos ao exterior, etc.
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mineração (onde ressalta o caso da DOCEGEO e do DETEG, da CVRD), o CEPED, CETEM, CTA, CETEC, IPT, CJENTEC, NUTEC, !TEPe ITPS.
No âmbito das universidades destacam-se a UFRJ, UFMG, USP, UFT,
UFPa e UFRGS. Finalmente, dentre as empresas de consultarias que vêm
realizando pesquisas relacionadas à ârea, destaca-se a PAA.
Na área de metalurgia e transformação mineral, além dos centros de pesquisa existem empresas que detêm processos em quase todos os segmentos
básicos definidos no Programa, como é o caso do ferro/Siderbrás, cobre/Caraíba, níquel e alumínio/Votorantim, manganêsfSíbra, estanhojParanapanema.
Os projeú)s de pesquisa desenvolvidos_ na área mineral para a região
encontram-se resumidos a seguir:
i) aluminio- executada pelo DETEG/CVRD com o objetívo de analisar o comportamento da bauxita das áreas de pesquisa da CVRD em Trombetas, Paragomillas, Almerim e Carajás como matéria-Priiifã--para o processo
Bayer, com o financiamento da própria CVRD, transparecendo a intençãoprimordial de atender o mercado comprador da matéria-prima. Note-se que
uma série de contratos de compra de. tecnologia jâ foi realizada para a produção de alumínio. No caso específico dos projetas em que o Grupo CVRD
participa, foram registrados no INPI no período 73/81 processos -para
compra de tecnologia e serviços referentes à produção, beneficiamento primário e exportação d_e_bauxita, produção de alumina e alumínio- globalizando um total estimado em 57 milhões de dólares; tendo sido remetido ao
exterior até l98(J, cerca de 18 milhões de dólares a título de pagamento para
importação de tecnologia;(*)
ii) cobre- executadas pelo D ETEG fCVRD, CEPED e CEPEM, objetivando a caracterização, o tratamento (flotação e Jixiviação) dos minérios sulfetados e alterados de Carajás e a realização de ensaios piro e hidrometalúrgicos com os concentrados obtidos, financiadas pela FINEP e CVRD;
ifi) ferro- executados pelo DETEG, -CVRD, Com o objetivo de reali- -zar a caracterização, tratamento aglomeração e avaliação metalúrgica (estudos de redutibilidade, crepitação, porosidade e desintegração) do minério de
ferro de Carajás, bem como o desenvolvimento de no_vg processo de redução
para o minério de ferro de Carajás. No período 72/75 vários contratos foram
realizados pela A MZA para assistência técnica em geral ao Projeto Ferro Carajãs, bem como serviços_ relacionados à construção de ferrovia e de portos
para escoamento do minériO ~ totalizando__cerca de 6 milhões de dólares,
tendo sido remetido ao exterior até 1980, aproximadamente, pouco mais de 3

milhões de dólares. Além diss_o; notem-se os contratos realizados com empre-

.

sas de engenharia, filiais de firmas no exteiior, paál estudo sobre alternativas
referentes à i"nfra~estrutilra e, ainda, o contrato realizado com relação à implantação da usina~piloto de beneficiamento de ferro.*
iv) manganês - executadas pelo DETEG/CVRD e CETEC, objetivando a caracterização; tratamento, aglomeração e a realização de testes metalúrgicos__de Jahricação de ferro-liga com o manganês do Azul, financiada
pela CVRD e a FINEP.
Há ainda projetas para ouro e estanho; sendo desenvolvidos pela
CVRD.
.
.
.
.
Na área das pesquisas e expertinentação de iejlorestamento e agricultura,
dadas as condições "sui -generis" da região e ao longo período ainda necessário para encon'trarrriõS-a-srn:erhClfes ái'eã.s e as espéciCs mais adequadas para
uma exploração racional dos recursos naturais da região, não é conveniente,
nem possível, adquidr-tecnologia pronta do exterior. Insucessos no passado
(borracha em Belterra e Fordlândia) e no presente ("gmelina" no Jari), indicam um caminho de pesquisa, conforme o INPA já rios mostrou.
Porém, apesar dos esforços que vêm sendo realizados a nível interno, da
existência de potencialidades que podem de imediato ser aproveitadas e daquelas que podem ser reforçadas ou criadas, a Resolução nt~ I do Conselho
lntenninisterial dci Programa Graride Carajás ccifci"Ca, -comO critériO de prioridade (abstratamente) para o ingreSso de capital externo, a introdução de tecnologia. Conditori3.ffi6nte, na mesma ReSOftiçãO, coloca-se que a "absorção
de capital externo -deve proces·sar-Se com menor impacto posSíveis decoáentes da própria importação de· processos e serviços, a qual se 1 enfatiza no Balanço de Pagamentos", como se os pagamentospor tecnologia e outros enfatiM
za, não contribuíssem diretamente para o" aSrã.VamentO da situã.ção -do Balanço de Pagamento.
Assim, antes de se definirem oficialmente os projetas que serão deSenvolvidos, já se toma como dado a ne_cessidade de importação de tecnologia, ab(*') CNPq, "Perfil Empresarial do Setor Mineral Brasileiro". agosto de 1981.
(*') CNPq, ~Perfil Empresarial do Setor Mineral Brasileiro"; agosto de 1981.
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Solutameni~ no vã:zio. Desconsidera-se todo o esforço científico e tecnológico
que já se fez no País, bem como os estímulos que melhor podem dirigir e capacitar as instituições nacionais, (empresãs, institutos de pesquisas e universi~
dades), no sentido de que estas assum~ o programa de pesquisa e desenvol~
vimento necessário para melhor conhecer e utilízar os recursos naturais daregião, sem se falar nas importantes vantagens políticas, econômicas e sociais
que esta alternativa representa.

. . A região representa um enorme laboratório de pesquisas e muito pode
_~~_gmficar em termos de propiciar um novo estágio no desenvolvimento científico e tecnológico nacional, uma vez que enguadra uma possibilidade muito
forte com relação ao domínio interno de processos de geração e difusão de
conhecimentos que permitam o aproveitamento racional e completo e da forma mais adequada possível dos nossos recursos. Para tal, o Brasil conta,
atualmente, com uma potencialidade em termos de geração de conhecimentos
nada desprezível, que pode ser incrementada, durante, mesmo, à isto de ma~
turação das várias fases do próprio Programa. Acrescente-se o fato, as enormes vantagens advindas de localiza~ão dos vastos recursos naturais e princiM
palmente minerais (em quantidades e qualidades) na região.
Deve-se impedir, portanto, que irlteresSes imediatistas e medidas de urgência desloquem e anulem a postura oficial do Governo a nível geral da
questão do desenvolvimento científico c tecnológico (explicitada no III Plano
Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico *), todo o conjunto de
vantagens que as especificidades do setor e do Programa denotam, bem como
a capacitação já adquirida âa rede nacional de centros de pesquisa. De forma
nenhuma será por falta de condições vantajosas ou por incapacidade interna que
iremos t!ansformar o _Programa Carajás em mais um foco irradiador e ampliador das forinaS de dependéncia dentro- de nossas fronteiras.
4.4 -Desenvolvimento Regional
O Programa_Grande Carajás não se limita ao escopo dos empreendimentos que serão desenvolvidos no seu âmbito, mas condicionará toda a forma
como se dará a ocupação e o desenvolvimento de uma vasta e estratégica região do território brasileiro, até então praticamente inexplorada.

Possui, conseqüentemente, impo-rtâncía: política fundamental a fixação
das diretrizes de ~ondução do referido Programa. na medida em que redefinirá-as forma-s de integração dessa região com o restante do País e desse com a
economia mundial.
Desta_ forma! oão_se pode_p~rmifir _qu~-o~Gta_nd_e_ Caraiâs. s_e_g_u_íe_p_<ir_n_Qr~
mas lnlrfnsecas ao ptóprió Programa, mas que seja encarado como instrumento de desenvolvimento nacional, devendo passar pela discussão de políticas globais de fomento regional e nacional.
Os reflexos da postura governamental em relação ao desenvolvimento
regional já se podem sentir como, por exemplo, na formulação de projetos ln·
dependentemente do estudo das reais potencialidades e condições concretas da
região, seja a nível de relações sociais e políticas, ecossistema, ou mesmo em relação às atividades económicas já e:risienies" na Amazônia Oriental.
Um exemplo deste fato 6 o plaltejamento de projetas agrícolas Sem ao
menos se realiz<ire:m estUdos de -solo para: verificar ã adequabilidade das diw
versas culturas às áreas disponíveis. O próprio Banco Mundial, ao analisar
possibilidades de financiamento na região, elaborou um estudo a· respeito das
propostas de projetas agrícolas na Amazônía:Após salientar diversos problemas ecológicos gerados pela destruição da floresta na região Amazônica,
como -erosão de solos, modificação do regime de chuvas, etc., realizou um estudO comparaÜvo com â região de cerrados brasileira através do qual concluiu pela maior viabilidade econômica, social e ambiental desta última para
o desenvolvim~nto de projetes tanto_ agrícola~ como pecuários. "'
. O imediatismo,-que vem Caracterizando a condUção do Programa, podera levar ao aproveitamento expoliativo dos recursos naturais existentes como
s~ pode inferir, entr~ p_utros, pelas_ propostas de dilapidação de floresta; naturais visando à produção de carvão vegetal, sem priorizar-se o estudo de fontes
(*'}- O qual (Olõca-Como "queStào-crlttral da política mineral aumentar poder de dc((são na dona/, apoiando r fortale·

ç_~{io a partldpaçào da emprc_sa nadona_l, de forma a diminuir a dependênâa de /mportaci3es ramo de b_ens ml~eralt,

como de tecnologia e contri/:nJi.r para o estabelecimento de uma políti(a dc exportacõc~ mais impositiJ•a". Acrescenta
ainda que "o-e~forço científico é tecnológico e particularmente necessário no sei.or mineral, pois neste ~etor pode ser
totalmente inadequada, pelas peculiaridades dos flossos minérios. a importa~llo indiscriminada de tecnologia". E
propõe que sejam remo~·tdos os ob.stát:tdos ao desf'm'olvlmento inf(mo de tecrwlogia, que se Io(af/zam rra compra de pro(essos estrangeiros, realizada freq~·cntemente devido à urginda da eX(CUçào de alguns empreendimentos do seto1 e à falIa de confianca na (apaôdad~ inrerlUl de gerar solucõc5,_ p~g. 37
*' Coodland, Robert -

Environmental Ranking of Amazonia Dcvelopment Projects in Brazil -

\9&0.
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alternativas como o babaçu, • ou mesmo, sem ~esquisarerri-se as conseqUências que advirão a nível de meio ambiente.
Em relação ao meio ambiente, inclusive, vê-se, ao invés de procurar-se a
minimização dos impactos sofridos por este em decorrência dO desenvolvimento de empreendimentos, conforme se asSiste em todos os países centr3.is,
o oferecimento, tal como consta no documento da CVRD, das normas Pouco
rígidas existentes na legislação brasileira no tocante ao co.ntrole ambiental
com um dos pontos favorãveis para a penetração do capital externo no Grande Carajâs.
Além de vedar-se a participação de p(:quenos capitais, que poderiam, inclusive, ser originãrios da assoCiação_ de vârios pequenos produtores da região, privilegia-se o mercado externo sem considerar-se a importância do
abastecimento preferencial de alimentos para a região e pará o· mercado interno, ainda carentes. Entre outras conseqüências, vê-se a condUfàO de uma reformulação da estrutura fundiária da região, que não é ao menos conhecida, sem
abrirem-se alternativas àqueles já nela residentes e produtores, conduzindo ao
agravamento dos desequiltbrios existentes e as suas virtuais conSeqiiên.cias,- como
conflitos de terras e aumento de repressão político-policial. •
Ressalte-se que est~ previsto que somente os projetas agropecÜários e
florestais deverão ocupar uma ãrea de cerca de 12, i milhões de ha., ou seja,
equivalente a 3 vezes o E!!tado_ do Rio de JanCti-o. Frise-se, ainda, que estes
projetas foram planejados_ independentemente do COnheêimerito da _estrutura
fundiária existente, da desarticulação que poderão Cavsar à economia local e
sem considerarem inúmeros outros aspectos que necessitariam de- uril profundo e con_sciencíoso estUdo;· tendo em vista a mag':litud.e da ~egião, das riquezas
existentes e de sua própria importância estratégic.l
o-País. Já ·se pode, inclusive, notar uma considerãvel valori2;ação de algumas faixas da região, pela
simples divulgação do Programa Grande Carajãs---e~ em e'SPecial, da infráestrutura que serã montada.

Pára

A prioridade concedida aos grandes projetes exportadores, em geral realizados em associação ou diretamente por capitais multinacionais, conduz à
formação de grandes enclaves económicos estrangeiros no" território nacional,
vetando a possibilidade de articulação do Programa de forma a propiciar
uma integração efetivá da -região com o restante do País. Esta articulação poderia tornar a Amazônia Oriental uma alternativa para o suprimento de necessidades básicas nacionais, sc;ja a nível de abastecimento 9-e alim_entos, bens
minerais e insumos energéticos~ redistribuição geog:'r·ãficã e melhoria das Condições de vida da população brasileira.
A formação de enclaves econômicos, baseados ern atividades florestais
ou agropecuárias e a implantação de grandes projetas míil.ero..:metalúrgicos
voltados à exportação, recaem na formação- de bolsões de pobreza em torno
de vultosos investimentos, compostos de mão-de-obra at!aída de outras regiões, expropriada de suas terras ou atividades econômicriS a'nteríóres e não
absorvidas nos empreendimentos. O Projeto Jari é um clarO exemplo das im-plicações deste modelo.
Vê-se, neste sentido, o detalhamento de infra~estrut·~-r~ a ~er impla-~i-ã.da
para atender os projetes componentes do Grande C3.rajãs, sem c'onsíderã.r-se
a necessidade de estender os benefícios de instalaç~o d~ .infra-estrutura para
as populações_jã exisien1es na região e mesmo ·para-aquelas q-ue virão eríqllanto oferta suplementar de mão-de-obra, deficiênCia essa que realimenta-râ o
modelo social excludente.
É necessãrio, perianto, que seformul; ~ma defi~iÇao politica glob-al para
a Amazônia Oriental, que vise fazer de suas riquezas t:_de Carajás ti alavanca de
um desenvolvimento regional e nacional integrado, menos Ciependente, socialmente mais justo e culturalmente mais nosso, para que se impeça uma exaustão,
tanto económica quanto social da região.
Neste sentido, é fundamental que o Estado asSuriJ~_Q pàpel de articulador dos recursos nacionais e de fonnulador das políticas-e de estudos que vi~
sem o conhecimento das reais potencialidades da região, no sentido de tni.Çar
estratégias políticas de: ocupação demográfica, aptOVeitiun.ento de rri-ão-deobra, integração da economia extrativa e de subsistência fá existente ao novo
(*) "A implantação de projetos mctal-drgii:Os ~ óãSi:: de cafvlio vegel11llevará a um11_demanda anual deste combustfveljredutor d_a ordem de 25 milhões de metros I;Ú~lco~. (...)Inicialmente, a exploraÇ-ão nacional (Sic) da floresta
existente podcrã suprir as necessidades de carvllo veget~ dos profe1os metalúrgicos prevfstos·neste Plano.(...) Uma
alternativa complementar par& as necessidades de redutor é o suprimento atravf:s do aproveitamento do babaçu. PoLi:m, a cconomicidade do emprego do babaçu da produção de carvão em larga escala depende dQ çquacionamento
de vàrios problemas opcracionai$, notadanientc óJ relacionados com a coleta e o !_ran~porte dos cocos, não sendo,
por lsso, conslderudo nesta etapa" (grifos nossos)- CVRD, op_,_cit. _pâgs. 39/40.

('") Conforme colocação apresentada a resp<:lto do~ estudos da CVRD: "Nenhuma palavra sobre a e~trutura
fundiária local, :.obrt: a forma como se incorporariio ao Carajaz:ão,. posseiros, campon.;eses, trabalhadores sem tertfrn__- ou Iilo t&n- suas propriedades na região.
No que consta, estes nllo foram e nllo slo ouvidos" -simpósio -Ait_Crnativas para CaraJâs, op. clt pãg. 31.

ra, catadores de coco e fazendeiros que já moram, tri..balhani_ c
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modelo de desenvolvimento, reestruturação n.indiária. pÍ'oteÇão ao meiO ambiente, inCentivos ';lO desenvolvimento sócio-regional integrado, proteção às
popUlaÇõe-s- indígeú-a-s,-entre outros.
Sobretudo, é fundamental que se criem mecanismos para que as riquezas
produzidas na região revertam para a promOção do desenvolvimento da
Amazônia Oriental e para a melhoria das condições de vida da população locãl e da sociedade brasileira como um todo.
O SR. PRESIDENTE (Almit Pinto)- Concêdo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, que falará como Líder.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Está sendo c_omemorada em todo o País, entre os dias_30 de maio e_ 5 de
junho, a Semana Nacional do Meio__ Ámbierite. A questãO do meio ambiente,
pela dimensão que assumiu, levando-se em conta o nlí.mero de pessoas e de
interesses que afeta, se ·converteu certaJ?e_I_lte em 1,1ma das questões mais im. portantes do nosso tem_po, poi~ envolve n1.uitas lutas: luta entre grupos econo:..
micos, luta entre gerações e luta entre regiões do rrlundo.
No Brasil, conhecido h~ séculos pela riqueza do seu patrimônio natural,
essa comemoração, em lugar -do tom festivo que deveria as~umir,torna-se
cada vez mais uma oportunidade para se recordarem catástrofes ecológicas e
reafirmarem-se-preocupações com desastres futuros.
De fato, Sr, Presidente, Srs. Senadores, o uso ab_!lsivo de nossos recursos
naturais, que jã se inicia no período colonial tem se convertido nos últirrios
anos em verdadeira devastação.
Apesar das medidas que o Governo anuncia freqüentemente estar tomando, na verdade não se fazem mais que ensaio$ tímidos de proteção ao
meio ambiente. Na maior parle dos casos, ainda assim, com o objetivo delegitimar a posição de condescendência aSsunHdaem face de explorações selvagens realizadas por grandes empresas, em geral empresas multinacionais ou
mesmo empresas nacionais (privadas e estatais) consorciadas com aquelas.
Sr. Presidente, Sr-s. Sena~dores:
-A exploração predatória do patrimônio natural brasileiro está estreitamente ligada ao inodelo social adotado pelo Governo nos últimos anos, modelo em que se baseia urri _certo tipo de expansão econômica do País. Com
efeito, as Oposições- e praticamente o PMDB- jã o disseram vârias vezes,
o Governo tem 2roçurado estabelecer um tipo de política que privilegia o
crescimento econômico e a "modernização" do- SiStema produtivo, sem maior
-preocupação efetiYa com os iiitefeSSes dá sociedade; oU seja, com o desenvolvimento social.
É preciso que se faça uma dífefença clara entre as duas noções, porque o
crescimento econômico ê, no que diz respeito aos interesses genuínos do povo
brasileiro, uma simples manípUlação cbntãbil. Não se pode falar que o Brasil
está crescendo economicanú~nte_-p_eló ~impTes fato que tenha alcançado, em
períodos recentes da nossa História, índices de-incremento físico da produção
(em relação aos quais, aliãs, os -próprios Ministros de Estado se desentCndem), quando o grosso dessa produção é realizada por empresas multinacionais e o produto da sua atividade é destinado ao mercado externo.
Não se pode, Sr, Presidente, Srs. Senadores, falar em crescimento econômico quando o objetivo é exportar par~ gerar divisas, que, por sua vez, servem para pagar juros de dívidas contraídas diretamente pelas empresas multinacionais ou, indiretamente, para financiar projetas de infra-estrutura que só
a eles interessam. Em outras palavras, não estamos exportando para importar, como seria natural; não estamos produzindo para fruir da produção, mas
para que outras sociedad~ o façam .. Est<!m~s, tã~?-somente, oferecendo a
base física para que essa produção se fealizC. E é exatamente aí, através dessa
oferenda, que o nosso .. crescimento"- Se vincula à questão do meio ambiente.
O. próprio Presidente da Repúblí~ reconheceu, em recente e breve discurso pronunciado em Washington, que o Brasil é um país do Terceiro Mun~ do. Embora tenhamos feito esforços gigantescos no passado para fugir a essa
condição de país subdesenvolvido- _especialmente no período- de vida democrática que experimentamos erttre o fiiJl da Segunda Guerra Mundial_e 1964
....-, na verdade estamos regredindo, pois retornamos à condição de vítima do
sistema neocolonialista.
Falo _de neocolonialisrl:~e porque, no estágio clássico do colonialismo, exportávamos bens manufaturados; no estágio atual, exportamos bens manufa..:
turados e importamos capital -ou serviços de capital, como seria mais apropriado dizer, porque, de fato, expor-tamos o que deveríamos consumir e importamos o que não consumimos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o fato de__ que estejamos exportando bens
industrializados não autoriza de nenhum mOdo identificarmo-nos com a Inglaterra mercantilista, tampouco com os Estados Unidos da primeira metade
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deste século. A diversificação das exportações Oü o VOlume físico dOS materiais que-encaminhamOS pãra o exterior não pode e não nos deve impedir de
constatar que, no mundo pós-industrial, a exportação de bens manufaturados
é um indicador historicamente superado para se avaliar o grau de desenvolvimento dos países.
O que ocorre - e que, por vezes, provoca tais ilusões contâbeis - é que
os países desenvolvidos estão deslocando para a periferia do Mundo a sua indústria de transformação. Essa transferência, como se sabe, verifica-se em
face de circunstâncias forjadas pela Revolução Industrial, no seio da qual tomou forma O capitalismo selvagem que hoje se pratica.
A indústria de transformação, nos países hoje desenvolvidos, nunca teve
práticas menos predatórias do que aqui. Um exemplo dissõ foi õ ferOz des~
perdício que caracterizou a exploração do petróleo nos Estados Unidos, as~
sim como a destruiÇão das florestas européías (eStas, ·a princípio, atingidas
pela extração de madeira para a construção de barcos, posteriormente para as
instalações mineiras e~ por último, para a provisão-de "dormentes" para as
estradas de ferro). Envenenou~se, também, a atmosfera e_ a água dos rios
Mas, por outro lado, corno o desenvolvimento desses países se realizou por
impulso interno e não ã·custa da importação de tecnologia, isso fez com que
avançassem extraordinariamente a ciência e a técriici, resultando daí que a
produção de tecnologia se tornou, nesses países, sua mais florescente indús~
tria.
A indústria da tecnologia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, vista de
outro modo, é a moderna indústria de produção de capital - permitiu um
novo tipo de divisão internacional do trabalho, em que cabe a uns países (os
subdesenvolvidos) a produção de bens manufaturados (à custa do emprego
de sua mão~de~obra e da alienação dos seus estoques de recursos naturais e de
energia) e a outros (os desenvolvidos), o papel de produtores e exportadores
de tecnologia, a forma contemporânea através da qual o capital toma corpo.
Ê essa divisão do trabalho que viabiliza a perpetuação dos países hoje
desenvolvidos co~mo países dominantes e a existência de paíseS subdesenvolvi~
dos como países dominados, ainda que estes consigam atingir um elevado
grau de industrialização.
O desenvolvimento tecnológiCo criou condições tais quejã-âesenvolveu a
própria tecnologia de produzir tecnologia. A divisão do trabalho, levada às
últimas conseqUências, criou condições para que inassils de- operários, riú~:smo
sem uma formação educacional avançada, sejam capazes _de operai" instalações fabris e processos produtivos complexos, sem-necessidade ou oportunidade de conhecerem a natureza íntima das atividades que realizam.
Desta forma, quando o Governo insiste que estainos absorvendo tecnologia, isso não passa de uma frase, pois~ na verdade, aplicar um processo tec~
nológíto não é o mesmo que cipacítar~se pata criar proce5sóS tecnológicos.
Essa distinção está na raiz da diferenciação entre sociedades do trabalho (as
subdesenvolvidas) e sociedades do pensãmc:nto (as desenvolvidas). Essa distinção também explica a possibilidade de tracsferência da indústria Ue transformação do centro para a periferia do Mundo, sem que as potências cçntrais
percam o domínio da tecnologia!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a tecnoburocracia brasileira, com seu excesso de auto-suficiência, seu furor pela buSca de eficiência e SUa idéia fiXa de
curto-prazo, a tudo justifica com a falâcia da criação de novos empregos. No
entanto, sabemos fartamente que essa eficiência e essa geração de empregos
são falsas.
A grande massa de empregados no Brasil não está na empresa multinacional, que utiliza técnica de produção de capital intensivo (por sinal, a que
mais polui e degrada o meio ambiente); ao contrário, o emprego no Brasil é
gerado em suas grandes parcelas pelas pequenas e médias empresas nacionais,
as que menos ·go-zam das benesses que o Governo-reServ-a para o- grande capital.
Também ê falsa a eficiência dessas empresas, porque não se inclui em sua
contabilidade, tampouco na COTitãbilidade Nacional, a exaustão das jazidas,
o desrnatamento, o uso dos recursos naturais em geral, ainda menos a degradação ambiental que ameaça a saúde da população e torna cada vez mais in~
viável um projeto nacional de desenvolvimento a longo prazo e dirigidO para
o interessecomum. E evidente, Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a
sociedade produtora de tecnologia (capital) pode apresentar elevados níveis
de eficiência COin póu-cOS-1--equisítOs-de-energia e de reéürSos naturaiS, ênquanto os países que aplicam essa tecnologia, as sociedades ·de trabalho, têm que
criar grandes estruturas de produção de energia e incorporar ao processo Pro~
dutivo seus estoques de recursos naturais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o processo que aCabamos de expor esconde, na realidade, uma transferência de custos ·ecológicos dos países desenvol-
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Vi dos Para os subdes"envo!Vidos. CustoS~ eSses que nós corremos o risco de-interpretar às avessas, algo comq- confundir a virtUde com o vício, como o Governo insiste em fazer.
Se tiVéssemos,- Sr. Presidente, Srs. Senadores, um processo de desenvolvimento realmente.orientado para as nossas nécessidades e do tamanho das
nossa-s possibilidades, não est:a"i·íainoS certãril.ente"-nos endívidando tão perigosamente com o exterior, tomando empréstimos sobre empréstimos, para
construir gigantescas estruturas de produção de energia (Angra dos Reis, Itai~
pu, Tucuruí); não teríamos exaUrido a Serra do Navio (vinte anos atrás a segunda reserva mundial de ma_nganês) sem -quãiqUer- benefício para a população do Amapâ; não nos estaríamos preparando pãra repetir a experiência
em Carajás; não estaríamos agredindo a Amazônia no Projeto Jari. ou mes~
mo no Tucuruí - onde uma empresa madeireira francesa está pleiteando a
aplicação do "Agente Laranja", um desfolhante altamente tóxico utilizado
na Guerra do Vietname e proibido no Brasil, o qual facilitará a retir:ida da
madeira da bacia da barragem dentro dos prazos previstos para a operação
do empreendimento hidrelêtrico.
Em resumo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não estaríamos declarando
guerra à Amazônia e à saúde da população como fOrma de corrigir um erro
de planejamento. Também não estaríamos- caso orientássemos o desenvolvimento na diréção ""'do iriteresse- nacional- implantando um Programa Na~
- cional do ÃlcOof,- cujo fim últim-o não é senãÕ- Õde gafantir a viabilidade da
indústria automobilística e, em troca, ·inutilizar recursos hídricos pelo lança~
menta de vinhote, além de desviar para a formação de lavouras energéticas
terras destinadas à produção de alimentos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na Semana Nacional do Meio Ambiente,
o PMDBjulga de seu dever chamar a atenção do povo brasileiro para o custo
ecológico e, sobretudo, o custo social do modelo de desenv_olvimento deste
Governo. Mais importarite que prestar i ten-ção aos festejos Oficiã.is é buscar
formas concretas de se evitar desastres- como o de Paraibuna, onde uma empresa instalada em Juiz de F_ora provocou recentemente um acidente (derra~
menta de lama de metais pesados: zinco e cádmio) que deixou 400.000 pes~
_ s.oaS sem água na regiãQ do Baixo Paraíba do Su1, inclusive a cidade de Campos, a mais importante do Norte Fluminense.
Sr. Presidente e Srs, Senadores, os desastres ecológicos, na dimensão dos
que hoje ocorrem, só pOr leviandade se po~em chamar de infortúnios, ou
obras do acaso. Infortúnio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é ser vítima de um
modelo de desenvolvimento que, para milhões de brasileiros pobres ou mesrnQ miserávei~, cobra um preço tão alto, um preço injusto, muitas vezes maior
do que as suas possibilidades e, na verdade, dá-lhes em troca um resultado
muito aquém daquele que é exigido para uma vida com dignidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Estâ finda a Hora do Expediente. É evidente a falta de quorum em plenário.
Uma vez que há ainda três Senadores inscritos para breves comunicações, eu consultaria a Casa sobre a sua prorrOgação, por mais quinze minUtos, para que os_ nobres colegas pudessem falar em breves comunicações.
Os Srs. Senadores qUe ãprovam -queirã.m perma-necer sentados. ( Pausti.)
Aprovado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, para uma comunicação.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As homenagens tributadas no Senado Federal ao Professor Euryclides
de Jesus Zerbini; no Ultim() dia 2 de junho, tiveram ampla repercussão .
Aposentado ao completar 70 anos de idade, do cargo de titular da cadei~
ra de Cirurgia Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (USP), depois de 46 -anõS de iiifnteiruptaS atividades de carreira universitária, o -exífnió~·êlrurgíã<:rcai-diova-s'culai' -- fuildador ·do Instituto do Co~
ração e da Fundação para o Desenvolvimento da Bioengenharia (FUNDEB)
- declarou, ao se afasta~, que estava apenas se livrando das rotinas burocráticas e âdministiatívas que o cargo exigia, para se dêdiCar, exclusivamente, às
suaS -ciiiirgias qtiofídiarias e aos seus- pacientes~
"Quem sabe- afirmou, então, o au~tero, modesto e sábi<;> professor"agora produzii"ei um pouco rriais ... Sô com trabalho o homem vence obstáculos, descanso é para quem está doente".
Os eminentes SCriã.dores Nilo Coelho ·e Laêlia de lcântara souberam tradU_zi~. no decorrer· d~ me~orávei Sessão ~p~cial dedicada ~o Professor Zerbiní, os sentimentos dO maiS profundo respeito, admiração e reconhecimento
do povo brasileiro pelo sâbio e mestre cuja vida é um modelo de integridade
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moral, inexcedível dedicação ao trabalho, capacidade técnico~ científica e pro~
fissional.
Os Senadores Gilvan Rocha, José Sarney- autor do requ_erimento.que
deu origem às homenagens do Senado Federal ao Professor Zerbini, - fõsê
Uns e- Passo_s Pôrto, ~poiaram com eloqUentes apartes, em suas respecttvas
intervenções, os oradores oficiais da solenidade.
Designado para saudá~ lo, como intérprete do Senado da ReP_ú.blíca, por
ocasião-do almoçõ em sua homenagem, antes da sessão plenãria, no mesmo
dia 2 de junho, procurei traçar urri conciso perfil da sua personalidade: con~
densando aspectos da vida e dos trabalhos do exífnio_ cirurgião e professor
universitário.
Solicito, Sr. Presidente, a incorporação do discurso então proferido ao
texto destas sucintas considerações, a fim de registrar nos anais o meu singelo
depoimento, na dupla qualidade de médico e Senador que desejaria, ão fiiiêlo, sugerir às instituições científicas e culturais de todo o Brasil, a realizaçãO
de um movimento nacional no sentido de ser encaminhado o nome dQ_Professor Euryclides de Jesus Zerbip.i ao Governo e às instituições congêner-es da
SuéCia, como candidato do Brasil ao Premio Nobel no campo das Ciências e,
especificamente, da Medicina.
Esta é a sugestão que faço -isto é, a concessão do Premio Nobel ao
Professor Zerbini, mestre da Cirurgia Cardiovascular, que dedicou toda su~
vida aos supremos ideais da ciência, do trabalho, e da saúde dos seus seme--lhantes, salvando vidas preciosas e recuperando a saúde dos seus incontáVeis
pacientes. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
As homenagens que o Senado da República deliberou tributar ao Professor Euríclides de Jesus Zerbini traduzem as expressões da mais signHicativa e
unânime admiração.
Acredito interpretar, -n-esti momCnto, os sentimentos de profundo iespei~
to, o sincero re<:onhecimento e entusiásticos_ aplausos, não somente dos senadores, das autoridades~ dos médicos e personalidades aqui presentes, como de
toda Nação, sensibilizada e agrade<:ida pelos ex.iri6idinádos serviços que
esse brasileiro insigne vem prestando, nos múltiplos setores de sua fecunda e
modelar atuação.
Logo mais, quando for recebido no Plenário do Senado Federal, os pro~
nunciamentos dos _eminentes Senadores que Çever~o saudâ~lo, certamente
abordarão, com eloqUência, os aspectos fundamentais da vida e da obra do
Professor Zerbini, que Consf.UW!m-·om autêntico patrimônio moral e cultural
deste País.
No que me diz respeito, devo co.ri.fessar a minha alegria ao tecer estas
considerações, que me deixam comovido porque têm para mim a significação
de um reencontro com a M_~icina.
As dimensões excepcionais da personalídade d_o Professor Zerbini, to r~
nam complexa a missão de enaltecê~lo, em face da heterogeneidade e grandeza dos atributos que o caracterizam como pesquisador, médlco; dentisiã, ce~
lebridade in~ernacionalmente consagrada e, sObretllâo, como uma figura humana inconfundível.
-- ------·--· ··
-,
Pai de fami].ia extremoso e. cidadão_ exemplar, que de~cou toda sua admirável carreira ao ideal de bem servir aos semelhanteS e à Pátria.
Euriclides de Jesus Zerbini tem sido, no decorrer de 46 anos de intensa
atuação profissional e universitária, um exeirtplo de competência- têcnicocientífTcã, ilO cargo de Titular da Cadeira de Cirurgia Cli_níc_~ _da F~culdade de
Medicina da Universidade de São Pau} o (USP), e no exercicio-ae sua especialização como incomparável cirurgião, criador de uma escola de cirurgia
cardíaca que vem desenvolvendo técnicas específicas e formando cirurgiões
cardiovasculares iguais aos dos mais avançados centros internacionais.
Seria temeridade avaliar a amplitude, descrever com minúcias biográficas, ou, simplesmente, analisar o perfil das contribuições e trabalhos do Professor Zerbini, ao longo de sua trajetória uniVersitãria, coroada com a fun~
dação do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas e, mais recentemenie,
da FUNDEB, -Fundação para o Desenvolvimento da Bio~ena;_enharia,
entidade planejada para manter o Instituto d_o Coração, trejnar especialistas,
e ampliar a estrutura de atendimento aos cardiopatas.
São instituições de pesquisa, ensino e alta tecnologia, que o Professor
Z.erbini criou, com a cooperação do grupo de discípulos que logrou reunir,todos médicos cirurgiões cardiovasculares, - especialistas que pesquisam e
exploram novas técnicas e equipamentos nos domínios da cir~rgia, al~mgan
do as fronteiras do conhecimento científico e tecnológicq, em uma das -âreãs
mais vitais e cOmplexas da medicina moderna.

-~

-Ao se aposentar aos 70 anos, o inexcedível cirurgião das mais'sofiSt"icãdas e fascinanteS ciruigíâ!fC:ardiovasculares, se encontra na plenitude de suas
potencialidades físicas e mentais. - exatamente como n_o dia c/m que reali~
zou, a 28 de maio de 1968, a primeira operação de transplante de um coração,
feãlf:iada na América Latína, -a que se seguiram outras, que' contribuíram
para universalizar o seu nome.
O MCstre Ultrapassou -a_ baf!eífã. dos 7(f"anos, depois de realizar a proeza
de mais de 20 mil operações, tecnicamente perfeitas e, em sua quase totalidade, bem sucedída:S, -re~isalvados_casos de rejeição fora de qualquer controle,
tendo recebido 125 títulos honorÍficos e 88 homenagens especiais dos Governos do Br;.u;il e de outros países, e participado de 314 Congressos Médicos.
Além dos 104 cursos di-espedalizaÇão que ministrou, destinados a prodissionais altamente categorizados, de todo o Mundo, pertence o Professor Zerbini
a 67 Sociedades do Brasil e do Exterior.
Acentuam os que mais o conhecem de perto, no desenrolar das suas atividades profissionais, na cátedra, nOS laboratórios, nas salas de aula, ou no
lar, que os impressionantes sucessos, característicos de_ su_a carreira,
to~naram-no ainda mais humilde, tranqUilo e simples, à semelhança dos verdadeiros sábios qUe se refugiam na modéstia e simplicidade de uma vida austera e digna.
Além de não beber, de não fumar e não sair à noite, um dos traços pre--dominantes de sua personalidade serã, talvez, a sua extrema dedicação ao trabalho, sendo raro o dia em que não realiza, nas salas de cirurgia. operações
do mais alto risco, salvando pacientes praticamente condenados à morte.
Relembro com emoção, ao resumir alguns aspectos da vida e da obra do
Professor Zerbini, os longínquos anos de minha iniciação profissional, como
m~dico-do interior; têÍiüCrido aliviar, através do exercício de uma modesta
clínica, a dor e o sofrrimento dos humildes operârios de duas fábricas de tecidos, em SãO -Crí-stóvão.

•

Seja-me pt,;:rdoada essa digressão ao mergulhar no _passado distante
quando, hã 40 ãnos, egresso da velha Faculdade de Medicina da Bahia, exerci
a profissão de médico, durante alguns anos, deixando-a pela sedução da política, que se transformou E_a absorvente preocupação da minha vida.
Ideal este que ~ compartilhado, também, pelos ilustres Senadores que
são médícos: o Líder do meu Partido, Senador Nilo Coelho e os Senadores
Alm_ir -Pirite, Gilvan Rocha, Lâelia de AÍcântara, Henrique Santillo, Saldanha Derzi e Jaison Bãrreto.
Hoje~ fazendo uma anâlise da minha vida como homem público, eu me
pergunto se foi várida a minha experiência como médico, se foi vãlido o meu
esforço para aliviar os sofrimentos dos meus_ favoreciçlos? Acredito que sim.
Recordando aqueles que foram meus pacientes naquela fase inicial de minha
atividade profissional em São Cristovão, volto os olhos para Deus, em uma
prece comedida d"e_ agradecimento, acreditando que. no convívio destes pa~
cientes, encontrei, possivelmente, uma valiosa contribuição para o fortaleci~
menta do ideal político de bem servir.
Neste mundO marcado por tantas am-eaçã-s,-onde a guerra ainda se faz
presente, perturbando a tranqUilidade de t3l).tas.Jamílias- felizes são aqueles
que -trabalham em favor da paz; felizes são aqueles que utilizam a técnica a
serviço do bem, felizes são aqueles que fazem da ciência uin instrumento de
solidariedade.
_Daí ajustiça desta ho~~nagt:I11 que em tão boa hora foi fruto da in.íCiaUva do eminente SenadOr José -Srney; prestada ao Professor Zerbini, pelos seus
méritos e pelas admiráveis liÇões de sua vida exemplar.
Finalizando, desejaria acentuar a minha concordãociÇt com ~ convic_ção
de grandes historiadores e sociólogos, segundo a qual, a força motriz da história se encontra na inteligência e no- trabalho dos Mestres e dos Sábíós.
São eles, incontestavelmente, os verdadeiros protagonistas dos destinos
da humanidade, foxjado~~do progresso, do bem-estar e da felicidade dos seres human<;>s._.
Felizes aS Nações, como o Brasil, que têm o privilégio de produzir e contar, Cntre os seUs lilhos, mestreS§sábios comq o Professor Euclides de Jesus
Zerbini.
_lõdo~_nós rogamos a Deus que lhe conceda muitps anos de vida, paz e
prosperidade, a fim de que continUe o· seu apostolado em beneficio dos _que
sofrem e dos que necessitam do seu saber p~raviver~m mais e serem útC:is à
família e a pátria.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Concedo a palavra à nobre Sena- dora Eunice Michiles. -
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O SRA. EUNICE MICHILES (Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Somos ainda um Pais com graves problemas na área do menor. Dizem as
estatísticas que ternos dois milhões de menores literalmente abandonados perambulando pelas ruas de nossas grandes cidades. Entendo, portanto, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, que· é necessário mobillzir -lOdos os esforços
possíveis no seritido de aliviar essa situação.
Daí estar trazendo hoje à consideração da Casa dois projetes de lei que
oferecem sugestões para o fortalecimento do instituto da adoção de menores.
O primeiro projeto de lei está assim redigido:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 113, DE 1982
Reduz o limite de idade para efeito de adoção, alterando o art.
368. caput e parágrafo único da Lei n• 3.071/ /6(Código Civil}, bem
como o art. 32 caput da Lei n• 6.697/79 (Código de Menores}.

~-

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 368 da Lei n• 3.07I, de I• de janeiro de I9I6, Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 368. Só os maiores de 2I (vinte e um) anos podem adotar.
Parãgrafo único. Ninguém pode adotar, sendo casado, senão
decorridos 2 (dois) anos após o casamento."

Art. 2• O art. 32 da Lei n• 6.697, de II de outubro de I979- Código de
Menores - passa a vigorar com a seguinte redação:
.. Art. 32. Somente poderão requerer adoção plena casais cujo
matrimônio tenha mais de 2 (dois) anos e que ambos os cônjuges tenham mais de 21 (vinte e um) anos."
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

•

Justificação

•·o Código Civil disciplinou a adoção na forma por que era tradicionalmente regulada, isto é, como instiruição desfinã.Oa a dar filhos, ficticiamente,
àqueles a quem a natureza os havia negado. Todavia, a Lei n"' 3.133, de 8 de
maio de 1957, reestruturando o instituto, trouxe rnodíficaçõés tão profUndas
à matéria qLie o próprio coriceitó de adoção ficou, de certo modo, alterado
pois, enquanto dentro de sua estrutura tradicional o objetivo da adoção era
atender ao interesse do adotante, de trazer para a sua família e na condição de
filho uma pessoa estranha, na forma que lhe deu a Lei de 1957 a adoção passou a ter finalidade assistencial ou seja, a ser, principalmente, um meio de melhorar a condição do a dotado." (Silvio Rodrigues, Direito Civil, 347/181 Edit. Saraiva, SP/80.)
~
~·~
~
No regime do Código Civil (1916) a Rdoção s6 era permítida aos maiores
de 50_ anos sem filhos legítimos ou legitimados. Isso porque, ating"ida essa idade, já descoroçoara o casal de vir um dia a ter filhos. Assim entendia a Lei, só
então abria ao indivíduo as portas da adoção.

•

''Modernamente, porém, a adoção vai perdendo cada vez mais
o -caráter de simples consolo aos casais sem filhos, para assumir uma
feição preponderantemente de proteção ao menor, o que por si só
justifica diminuição de idade mínima do adOtàrite." (Oswaldo Leite
de Morais.)
Não podemos esquecer que somos um País que ocupa ainda os deconfortáveiS prime1r0s lugares nas estatísticas de mortalidade infantil, que temos
mais de dois milhões de menores abandonados, e que não podemos aspirar
um futuro tranqUilo enquanto nossas crianças e adolesCeri.tes estiVerem à
margem da sociedade.
O objetivo do presente Projeto de Lei é reduzir, em primeiro lugar, a idade do adotante, a fim de que um maior número de pessoas possa adotar e, em
decorrência, um maior número de menores abandonados possam ser adotados.
Mas, por que fixarmos esse limite na maioridade?
Em primeiro lugar, o Código Civil, em seu art. 99 diz o seguinte-:
.. Art. 99 Aos vinte e um anos completos acaba a menoridade
ficando habilitado o indivíduo para todos os atos da vida civil."
Ora, o ·próprio Código Civil-reconhece que, ao a.Hng"ir a maioridade, ou
os 21 anos, o indivíduo está apto para todos os a tos da vida civil, inclusive o
de arcar com a responsabilidade de matrimônio e filhos. Entretanto exclui,
desses atos, o da adoção.
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Urge, portanto, reduzir a idade do adotante, para a maioridade, como já
é feíto nos seguintes países:
Canadá, Colômbia, Hungria, Japão, Tcheco-Eslováquia, U&SS e também a cidade de Nova Iorque e outras unidades federativas dos Estados Unidos.
Facilitando o proCesso d~-adoção no Brasil estaremos propiciando alívio
e esperanças a muitas crianças sem probabilidade de alcançar a idade adulta,
e se a alcançarem o farão inferiorizadas física e mentalmente por carência de
alimentos e de cuidados.
O problema do-menor no Brasil é um problema governamental mas é comunitário também, é um PiOólema -de cada um de nós problema que está a
exigir a mobilização da Nação.
Sala das Sessões, 4 de junho de I982. - Eunice Michilcs.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 3.071, DE I• DE JANEIRO DE 1916
(Código Civil)
Art. 368. Só os maiores de 30 anos podem adotar.
Parágrafo únicq. Ninguém pode adotar, ·sendo casado, senão decorridos cinco anos após o casamento.
LEI N• 6.697, DE 11 DE OUTUBRO DE 1979
(Código de Menores)
Art._ 32. Somente podei-ão requerer adoção plena casais cujo matrimônio tenha mais de cinco anos e dos quais pelo menos um dos cônjuges tenha
mais de trinta anos.
Parágrafo único. Prov-ada a esterilidade de um dos cônjuges e a estabilidade conjugal, será dispensado o prazo .
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O segundo projeto de lei, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, está assim redigido:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 114, DE 1982
- Dispõe sobre licença especial para a empregada adota~te_ de menor de 2 (dois) anos.
-

O Congresso Nacional decreta:
Art. I~'. A empregada adotante de criança atê 2 (dois) anos de idade
tem direito_ a licença, sem prejufzo dos -salários, duiãnte 30 (trinta) dias.
Art. 211. Revogamwse as disposições em contrário.
Art. 3~'. Estã lei entra em vigor na data dC Sua publicação. ·
Justificação
O instituto da adoção precisa ser fortalecido, para reduzir a amplitude
do problema do menor abandonado ou desassistido no Pais, quando se contam ao~ _milhões as c_rianças que não têm conveniente amparo, prolongandose essa penúria durante a adolescência.
A adotantenão pede outra compensação que a de educar o adotado, mas
não é justo que, por vezes, assumindo ela todos os ônus da assistência e da
_ educação do menor, a verdadeira mãe, exonerada desses deveres, goze de benefícios legais.
Tal o caso da mulher que, no regime da Consolidação das Leis do Trabalho, tem, de antes até depois do parto nove semanas de licença sem desconto
salarial, para cuidar da sua criança recém-nascida.
Há casos em que a mãe, ainda na maternidade, na primeira semana de
vida do filho, consente na sua adoção por outra mulher, enquanto jâ se beneficiou da licença "ante-partum" e continuará dela gozando por mais algumas
semanas, quando cessou o motivo dessa mesma licença.
Enquanto isso, a adotante, recebendo uma criança recémwnata, fica com
todos os ónus dos cuidados maternais, mas vinculada ao seu emprego.
Pretende-se que, das oito semanas de licença da gestante, metade seja gozada
pela adotante.
Se o mesmo caso ocorre com a !llJ.Ilher funcionâriã- dessa licença especial - a Consolidação nos impede de legislar a respeito, "ex-vi" do art. 57,
item I, podendo a iniciativa parlaineniar, no caso, ser inquinada de inconstitucional por entender-se que, no caso, hâ aumento da despesa pública.
Aprovado, no entanto, o presente projeto, haveria um precedente para
que o Executivo enviasse Proposição ao COriP;reSSO Nacional, premiando com
um mês de licença com vencimentos a adotante de criança até dois anos de
idade.
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Esse limite decorre da maior proteção necessária riaquela idade etária em
que os romanos chamavam de .. parvulus" a criança.
Com a medida que preconizamos no presente pÍ'ojetO, haveria um novo
encorajamento ao instituto da adoção.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1982. -Eunice Michiles.
São estes, sr. Presidente, Srs. Senadores) os projetas que des~java apresentar. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Os projetosapresentados pela
Senadora Eunice Michiles e por S. Ex' justificados da--tribuna, SeiãO-i:n.iblicados e encaminhados às COriiiS:Sões de Constituição e Justiça e de Legislação
Social.
O SR. PRESIDENTE (~lmir Pinto)- Estâ finda a Hora do Expedien·

de_ 19_82

Cr$ 28.091.520,00 (Vinte e oito milhões, noventa e um mil, quinhentos e vinte
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.160 e J.l61, de 1981, das Comissões:
-:-::-de Canstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dq Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

6
-Votação, em turno único, do P-rojeto de Resolução n9 183, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia conio conclusão de seu Parecer nO? 1.098,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 29:364.200;00 (vinre e nove milhõeS, tr~zentos e sessenta e quatro
riiil dUzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo

e

•

n•

te.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Não há quorum.
Nestas condições, a Presidência deixa de submeter à deliberaçãO do Plenário as matérias da pauta de hoje, uma vez que-todas qepénciem·cte~vo-tação~
ficando sua apreciação adiada para a próxíina se-ssão. --

São os seguintes os itens cuja ap1eciação é adiada:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 160, de 1981 (apresentado pela Comissãõ de Economia como conclu~_ão de seu ~ar_ecer n9 953,
de 1981 ), que autoriza a Universidade Estadual de Campinas...:: UNICAMP,
a contratar operação de crêdito no valor de CrS 772.500.000,00 (setecentos e
setenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros),- tendo
PARECER, sob n' 954, de 1981, da Comissão~
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e-juridicidade, com
voto vencido do_ Senador Hugo Ramos.
2
Votação, em turno úriico, do Projeto de Resolução n9 225, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.285,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal (MG) a elevar em
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqiienta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.286 e 1.287, de 1981; das Comissões:
- t{e Constituição e Justiça, pela constitUcionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.
3

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 122, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 781,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em
Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta-e Qlúitr6 inil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, te~do
PARECERES, sob n's 782 e 783, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
4
Votação, em turno úníco, do Projeto de Resolução n"' 155, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 939,
de 1981, com voto vencido do Senador José Fraieili), que 3.ut0riza a Prefeitura Municipal de Nova Venêcia (ES) a elevar em Cr$ 14.091,700,00 (quatorze
milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob ~n, 940 e 941, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constítUcionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos, José Fragelli e Tancredo N ev~s;_ e
-de Municípios, favorável. ·
5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 192, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.159,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em

PARECER, sob
1.099, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela con-stitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos~
1
Votação, em turno ú.!J.ico, do_ Proj_eto de Resolução n9 258, de 1981 (apreSentado pela Comissão de EcOnomia como conclusão de seu Parecer n"' 1.424
de 1981), que autOriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar
em CrS 8.613.200,00 (oito milhões, seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo

•

PARECERES, sob n•s 1.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiçãO e Justiça, peTa conStitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.
8

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 266, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em
Cr$ 39.300.000,00 (trinta e nové rililhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
~PARECERES, sob n•s 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões:
-de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favoráveL

•

9
Votação, em ttii-no único, do ProjetO de Resolução n9 25) de 1982 (apresentado_ pela Comissão de Economia como conclusão de seu_ Parecer nO? 145,
de 1982), que autoriZa a Prefeitura Municipal de Alexânia (Gora êieVar em
CrS 7.279.000,00 (sete inilhõCS, di.Iieritos e setenta e nove mil cruzeiros) o
montante de sua dívida cons-olidada, tendo
PARECERES, sob n•s 146 e 147, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pelã conStitudoD."alidade e juridicidade, com
voto vencido do.Senador Dir~eu_ Çardo_so, e
-de MunicípiOS, favorâvel.
lÓ

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 33, de 1982 (apresentado pela Comissão de Econorriia corno cOnclusão de seu Parecer 09 189,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltapira (SP) a elevar em Cr$
29.74~.360,00 (v"inte e n~~e inilhõe&, set_eCent_OS-e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta cruzeiros} o montante de sua dívidâ consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 190 e 191, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e· Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e·
-de Munidpios, favorável.
11
Votação, em turno único, do Projeto de.Reso1ução n9 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
CrS 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pelã constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
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Votação, em primeiro turnO, do Projeto de Lei do Senado n-O? 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciáríó, na forma- que especifica, tendo
PARECERES, sob nos 811 a 814, de 1981, das Comissões:_
- de Constituição e Justiçci, p-ela COnstitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Saúde,_ favorável; e
--de Finanças, favorável, com voto vencido dos Sei1adores Bernardino
Viana e José -Fragelli.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contábil, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 573 a 576, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Serviço Público Civil, contrário; e
-de Economia, favorável, com as Emendas de n>?s 1 e 2-CE, que apresenta .
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 35/82, do Senador
Gabriel Hei'mes, de adiamento da discussão--para ieexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Esgotada a Ordem do Dia,
·volta-se à lista â-os oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbai_Jurema.

13
Votação; em prímei"ro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de
198(), de autoria do Senador Cunha Linla, 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 juridícidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favoráVel.
14
Votaç--do, 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 198!, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição- e Justiça.
15

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucíoilalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável.
16
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos ã
Lei 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 constífuCionalídade e jUridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
17
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 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 Serviço Público Civil: e
--de Finanças.
18
Discussão, em turno -único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
3 f8, de 1981), que autorizã ã. Prefeitura Municipal de Befím (MG) a elevar em
CrS 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívída consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
- df! Constituição f! Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- df! A1uniciplos, favõráve!.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradoL)_~ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Venho a esta tribu~a para fazer um apelo à Câmara dos Deputados, ou
mais precisamente à sua Cori:tisSão de Constituição e Justiça, a fim de que agilizasse _um projeto de lei sobre o uso de capacetes pelos motociclistas, que
hoje chamam de motoqueiros.
Já da tribuna desta Casa tive oportunidade de chamar a atenção para o
índice de desastres com os motociclistas, justamente porque eles não usavam
capacetes. E o Diretor do DETRAN do Recife deu-me um esclarecimento,
remetendo-me ao Código Nacional de Trânsito. Para surpre·sa minha, verifiquei que o motociclista é obrigado a usar o capacete nas estradas, excluindo a
á.rea urbana, quand9 _e:la é a mais perigosa, sobretudo q~ando sabemos que a
maioria dos desastres fatais são provocados pelos meios-fios das pavimentações das cidades.
O DeputadO Athiê Coury apresentou ·um projeto de lei na Câmara, em
1980, e ele veio ao Sen-ãdo,_~c;mdo aprovado; já voltou à Câmara, há algum
tempo. Ele exclui as palavras "nas estradas", no art. 88 do Código Nac~onal
de Trânsito, dizendo:
'"'Art. 88. Os condutores e passageiros de motocicletas, motonetas e similares só poderão utilizar esses veículos usando capacete
de segurança."
Isto vem de encontro ao que diz o" Coronel Walter Benjamin, Diretor do
Trânsito- de Pernaml:itico, -qUe- o uso do capacete nas cidades não é obrigatóiiõ, apenas nas estradas.
''Assiril, o BTRAN pode apenas fazer um trabalho de orientação para a importância do uso do capacete, o que vem sendo feito.
Alarmado com o alto_í_ndice de acidentes fatais com motos na
nossa cidade, Walter Benjamin é favorável a uma mudança no Código, para criar a obrigatoriedade: Que salvaria muitas vidas."
Assim, Sr. Presidente, pro_curei localizar o projeto. Ele se encontra na
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados sob o número
250.C, datado de 1979.
Faço, portanto, um apelo aos colegas da Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara dos Deputados e ao seu Relator, para que toquem para
frente esse projeto, porque sem dú_vida ele irá salvar muitas vidas, sobretudo
ele irá ~-roteger ~ ~~ssa juventude que usa o .motociclo e outros veículos congêneres.
Mui to obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes de _entrar no _a~sunto específico que me traz à tribuna, gostaria de
encaminhar a V. Ex• um requerimento de informações.
Leio, Sr. Presidente:
REQUERIMENTO DE !NFORMAÇOES
Senhor Presidente.
Na conformidade do que faculta o artigo, 239, item I, letra b, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas as seguintes in-
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formações ao Poder Executivo relativas ao Projeto de Lei çl_o Senado Federal

n' 12/82:
1) Serã a Cõ-iriissão Nacional para Assuntos Antãrticos o úniCo órgão a
definir os planos, projetas, programas e prioridades no que tange ã exploração científica da Antãrtida?
2) Em que fase se encontram as negociações tendentes à aquisição de um
navio específico para realizar expedições cientfficas no Continente Antãrtico?
3) Já foram realizados estudos tendentes a determinar os principais objetivos de uma expedição científica à Antârtida?
Justificação

Está a imprensa a divulgar que a Presidência da República encontra-se
em vias de indicar os membros que irão compor a ComisSão Nacional para
Assuntos Antãrticos. Como é do conhecimento geral, o referido órgão foi instituído com a finalidade específica de elaborar planos e projetas de exploração científica do Sexto Continente.
A participação do Brasil em programas de estudo, pesquisa e levantamento de dados ao Sul do paralelo 601' é de capital importância pois dela depende a admissão de nosso País com interlocutor ativo, nós entendimentos
internacionaiS Tuturos relativos ao estabelecimento do estatuto jurídico definitivo da região. O ''Tratado da Antárdida", ao qual nos aderimos em 1975,
c_ongelou por um período de 30 (trinta) anos as- reivindicações territoriais na
região sendo que este lapso de tempo está por expirar ho início da próxima
década. Evidencia-se, portanto, não_ só a importância da missão acometida ao
grupo de trabalho que está por ser constituído como __igualmente a prestesa
com que deverá agir.
O posicionamento que o Brasil vier a adotar nos foros internacionais relativamente ao assunto dependerá, preponderantemente, das prioridades que
hoje sejam fixadas. Estas, por seu turno, devem levar em conta os interesses
fundamentais do País no cenário regronar. Neste co_ntexto, tanto a avaliação
do quadro político vigente como a escolha das alterriativas encontram-se umbilicalmente ligadas à concepção que se faça do papel que a diplomacia brasileira deve desempenhar no mundo contemporâneo.
É lamentável que assunto de tamanha relevância e -reperCUssão histódcâ
possa ser tratado sem a efetiva partlCipfi.ção do Congresso-Nacional. A instituiçãõ Constitucionalmente dotada de representatividade popular direta pela
origem do mandato dos respectivos integrantes e cuja finalidade é traduzir os
anseios e aspirações fundamentais do povo jamais poderia ser mantida à margem do processo decisório em tal matéria.
Às considerações supra ex pendidas cumpre acrescentar o fato de assumir
o Atlântico Sul papel de crescente importância no cenário geo-político universal não sendo, por isto mesmo, possível despresar as graves conseqUências
que poderão advir de um posicionamento imaüiro. A n3.Ção tem o direito não
só de participar cámo de ser informada sobre tudo aquilo que possa afetar o
seu destino.
Mais uma vez impõe-se alertar o Governo para o perigo e a grave responsabilidade histórica que envolvem a tomada de decisões políticas de envergadura com o simples assessoramento técnico dos fu.ncionâriOS executivos
da área externa. A participação política é fundamental porque, através dela, e
somente através dela, o povo tem condições de expressar o seu sentimento, as
suas aspirações.
Sala das Sessões,
de junho de 1982. -:- Itamar Franco.
Este é o requerim-ento que passo às mãos de V. Ex•, já que o Regimento
me permite, porquanto projeto de nossa autoria estâ sendo examinado pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o assunto que me traz à tribuna eu diria
que se prende a meditação sobre o discurso ontem proferido, nesta Casa, pelo
Senador Lomanto Júnior.
O Senhor Presidente da República continua nas suas andanças pelo País.
Nada temos contra isto. Sua Excelência, ao mesmo Tempo qiiCTala em democracia, procura, evidentemente, nas suas viagens, buscar apoio para o seu
Partido. Ocupa, Sua Excelência o Senhor Presidente da República, aos domingos, um programa na televisão denominado_ "0 Povo e o Presidente".
Gostaríamos, Srs. Senadores, que Sua Excelência também nesse programa abordasse o poder econômicu. E não seria-demais. Da tribuna do Senado
Federal pedirmos a essa emissora ou aos meios de comunicação que servem
ao Governo um prograina intitUlado .. 0 Poder Econômico, o Presidente e as
Eleições". Ainda ontem, da tribuna um Senador do Governo dizia da fraude
política que se vai processar no seU Estado, da intolerância e da prepotência
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de alguns, particularizando o Governador da Bahia. Na sua anãlise mostrou
o ego por certo demasiado, que vai ao Cosmo, daquele Governador.
Mas a verdade, Srs. Senadores, é que nós estamos assistindo, agora mais
do que nunca, à coisa nunca vista na história contemporânea mineira, quanto
à ação do poder po1ítico, e à ação do poder econômico. nas eleições de 1982.
Basta, Sr. Presidente, que V. Ex• abra o principal jornal do meu Estado e
veja diariamente dilaS~-trêS, quatro páginas de propaganda dos dois candida~
tos do Governo que disputam, que vão disputar na convenção, provavelmente do dia 20 deste, a indicação como candidato a Governador.
Tenho chamado a atenção do Senado Federal, t~nho apresentado projetes neste sentido. O próprio Congresso Nacional há de ter nos seus Anais, por
outros parlamentares, projetas evitando o emprego da máquina estatal, do
poder econômico nas eleições. Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é com
certa tristeza que se observa exatamente o silêncio da Maioria, eu diria o si·
lêncio da Maioria. E claro que nós da Oposição também somos culpados,
porque hoje não há apenas um Partido, não há apenas o meu Partido, o
PMDB, há outros Partidos de Oposição. Nós deveríamos, então, numa frente
maciça, numa frente forte, exigir do Congresso Nacional, e particularmente
da Maioria que tem as_sento na Câmara dos Deputados e no Senado Federal,
uma legislação adequada para impedir o avanço do poder económico nas
eleições. E claro que hoje somos nós da Oposição que vamos sofrer as conseqüências deste poder, mas creio também, meu caro Senador Aderbal Jurema
---V. Ex• que está aqUi hoje dando-nos o prazer da sua presença - que há
elementos do PDS, há aqueles parlamentares ou aqueles que pela primeira
vez vão tentar conquistar um mandato. seja ele municipal ou federal, e que
por certo não têm os recursos necessários para e-rifrentar essa aValanche de dinheiro que estamos assistindo nas proximidades_ do pleito eleitoral.

•

O Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex• um aparte"!
O SR. ITAMAR FRANCO~ Com muito prazer.
O Sr. Aderbal Jurema- Primeiramente um pequeno reparo a V. Ex•.
quando disse que: "nos dá hoje, aqui, o prazer de estar no plenário". Eu estou
aqui no plenário todos os dias.

O SR. ITAMAR FRANCO- E eu faço justiça a V. Ex• neste aspecto.
V. Ex•, então, perdoe-me qualquer insinuação ou impropriedade.
O Sr. Aderbal Jurema - De maneira que, quero retificar a impropriedade de sua frase, que eu compreendo muito bem, não tem outras intenções. O
Deputado morto, Etelvina Lins, que foi interventor, governador, Ministro do
Tribunal de Contas, tentou atacar o poder económico através de lei muito conhecida. E de lá para cá o que estã faltando, sem dúvida, ê um entendimento
entre os parlamentares, entre os líderes dos Partidos, como V. Ex• falou, que
são vários Partidos com o pluripartídarismo, um entendimento entre as lideranças, para que nós, de fato, pudéssemos fazer uma legislação capaz, não de
cortar pela raiz -o pOder econômico, mas, pelo menos, de moderar a sua ganância eleitoral. Em verdade, não acredito que no sistema da livre empresa
em que nós vivemos, numa democracia de origem capitalista nós possamos
evitar, por completo, a interferência do poder. Eu não acredito. Estive nos
Estado_s Unidos várias vezes e, lá também, o poder económico funciona; na
França o poder econômico funciona; e t3.mbêm na própria Inglaterra. Nós
precisamos é ter coragem de procurar controlar essa ganância do poder económico. Eu não quero descer a detalhes, mas tenho experiência na minha terra, com 5 anos de mandato, que esse poder econômico não tem bandeira. Da
mesma maneira, que dizem que o capitalismo não tem pátria, o poder econô"
mico não tem bandeira. Porque eu verificava, nobre Senador Itamar Franco,
que candidatos a deputado federal, a deputado estadual passavam do Partido
da Oposição para o Partido do Governo, passavam do Partido do Governo
para o Partido da Oposição, e levavam, nessa tramitação, toda a sua força
econômica. De sorte que, nem Partido de Oposição e nem Partido de Governo, conseguem conter o poder económico com a legislação atual. ~um neg6~
cio terrível de nos espantar, eles chegarem no interior em municípios do PDS
ou do Governo ou da Oposição e investirem contra os vereadores para
conquistá-los à base do poder econômico._lsso, no Nordeste, é muito Pior do
que em Minas Gerais. Por que? Porque nós somos uma democracia c-om umã
infra-estrutura paupêrrima. No Nordeste, ano de eleição se transforma em
ano de ambição aqueles cabos eleitorais que querem tirar a forra dos anos
que passaram serri. eleição. É uma coisa tremenda, ~ uma realidade que nós
não podemos negar. Tenho a impressão, como V. Ex• também tem, de que
poderíamos fazer alguma legislação que moderasse essa ganância do poder
econômíco. vamos faZei -uma legislação que contenha esse desbragado
avanço do poder ecbriôniicO rias eleições de 82, do poder econômico que não
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é apenas privilégio do PDS, ele também existe nas Oposições. Esta que é a
realidade.
O SR. ITAMAR FRANCO '-- Agradeço o aparte de V. Ex•, Senador
Aderbal Jurema. Mas veja V. Ex• que os nossos pensamentos se encaminham
num ponto comum, na necessidade de uma legislação adequada contra os
abusos do poder econômico.-E não entendo, Senador Aderbal Jurema, porque o Congresso Nacional, particularmente o Senado Federal, durante alguns dias, não se debruce nesta matéria. E claro que nós temos Senadores, já
que o Senado se renova em I /3, há Senadores que, como no meu caso, deverão estar na linha de frente das campanhas políticas, mas V.- Ex• e outros que
aqui ficarão, poderiam, durante determinado tempo, como eu disse, preparar
uma legislação rápida, adequada e eficaz contra o abuso do poder político e o
abuso do poder econdmico.
V. Ex• disse que o Nordeste e particularmente, no seu Estado, não pod.e
se comparar a Minas Gerais. Eu diria a V. Ex•, Senador Aderbal Jurema, estou hã 16 anos na vida pública em Minas Gerais, chegando ao Senado Fede- .
ral a partir de 1974- permita-me V. Ex• a expressão -estamos assistindo a
basculantes de dinheiro serem jogadas na disputa de dois candidatos, ainda
- vale o advérbio de tempo- na tentativa de conquistarem uma convenção
regional.
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer.

a.sr. Humberto Lucena- V. Ex" diz muito bem, umà legislação que
pelo menos contenha os abusos do poder econômico, porque o que nós queremos é muito mais do que isso, é o modelo de outrOs paíSes, através do qual
os partidos só podem gastar recursos de seus fundos, nas campanhas.
Aliâs, há um projeto do nobre Deputado Edson Vid(gal, que, segundo
estou infoi'inado, estaria prosperando na C~ ara e nós_ o aguardamOs Com
interesse no Senado, que cria outras fontes de custeio para o furido partidário
e, ao mesmo tempo, proíbe uma série de outras modalidads de gastos em
campanha, dentre os quais as doações de empresas, etc. Segundo _soube, o
Governo e o PDS estãriam inrtefessados em apoiar essa proposição.
Mas, nobre Senador Itamar Franco, V. Exf. faz bem em trazer ao debate
essa questão, do abuso do poder político e do poder econôrnico.-No que tange ao abuso do poder político, eu lembraria que, ao invés de progredirmos
nós retrocedemos, porque V. Ex• se lembra que a legislação estabelecia que,
seis meses antes das eleições, nenl OGoverno federal, nem o governo estadual, nem o municipal poderiam praticar determinadOs atas-administrativos
de nomeações, de transferência de pessoal, etc. Pois bem. O .. pacote de
abril", que foi editado pelo ex-Presiderite Ernesto Geisel, em 1977, diminuiu
esse prazo de 6 para 3 meses. Então, neste ano, as nomeações, os contratos as
transferências por perseguição política, etc, poderãO-Se! feitas até IS de agoSto, 3 meses apenas antes das eleições, num país onde o grande mercado de. tf-abalho ainda é o Estado. Esta é que é a verdade. Por outro lado, se -relaciona
com o poder econômico, nós saudamos con euforia a chamada Lei Etelvina
que, queiram ou não qUeiram, foi um passo adiante p.O- aperfeiçoãnlento das
instituições democráticas no Brã.sli, porque pelo menos, no Nordeste, minimizou demais as depesas no chamado dia da eleição, que eram aquelas decorrentes do transporte e da alimentação do eleitorado rural. Hoje, essa despesa,
de certo modo, ainda existe, mas infinitamente menor, o qUe fez com que o
argumento do poder econômico diminuísse muito em relação aos pleitos eleitorais. Mas a questão que se coloca, a meu ver, primordialmente neste instante, em termos de coibir o abuso do poder econômico, é a urgente necessidade
de reformulação da Lei Falcão, para que se restaure, por um período maior
- em vez de 60, 90 dias antes das eleições - o direito de todos os Partidos e
candidatos a comparecerem ao rãdio e à televisão, para fazer a sua propaganda gratuita nos anos eleitorais. Porque o que ai cstã não pode continuar: 60
dias antes, faz-se a apresentação do retrato, do currículo e do número dos
candidatos quando houver, e no rádio, a apresentação do currículo e do número~ ·Mas, infelizmente, o que nós estamos observando é que o Governo vai
ganhando_ tempo, vai chegando cada vez mais próximo da eleição e evitando
encarar, de frente, a reformulação da Lei Falcão. Será que é porque o Governo estã examinando textos de anteprojetos e contribuições'? Não é. A mim me
parece que o que há, da parte do_ Governo, é um propósito deliberado de evitar a reformulação da Lei Falcão, para que nós possamos ir para as eleições
com o voto vinculado e com a lei do silêncio, nem rádio nem televisão, só o
retrato, o currículo e o número. Esse é que parece vai ser o aspecto fundamental da eleição deste ano. No momento o que há a respeito deste assunto, em
evidência, é apenas o interesse de alguns líderes do PDS- pelo menos, eu tenho lido isto na imprensa - de fazer a reformulação da Lei Falcão, não para
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restaurar a Propaganda gratuita, mas para permitir, no períÕdo imediato ao
registro dos candidatos até às vésperas das eleições, a propaganda paga no rádio e na televisão. Ora, se se permitir a propaganda paga, nobre Senador,
aonde nós vamos chegar, em termos de abuso do poder econômico? Sabe V.
Ex' que, inclusive, nós da Oposição seremos os mais atingidos. Por quê? Porque 99% das concessões de rádio e televisão do Brasil estão entregues a grupos que pertencem ao Partido do Governo, e apenas, se muito, I%, a grupos
que pertencem aos Partidos de Oposição. Então os preços se elevarão de tal
maneira, sobretudo para nós da Oposição, que aí se configurará a presença
do poder econômico, de uma maneira brutal, para eliminar a livre competição no pleito eleitoral.
O SR. ITAMAR FRANCO -Agradeço o aparte de V. Ex•, meu caro
Líder. Fala o Lfder e fala o homem experiente! Recordo-me do problema da
Lei Falcão, que não tão complexo de ser resolvido, pelo contrário, é fácil,
simples essa lei ser ~evogada, e no entanto nós estamos assistindo o que diz V.
Ex•: o Governo procura ganhar tempo, e ganhando tempo, ela serâ evidentemente mantida.
Como V. Ex~ lembrou o aspecto da propaganda para, recordar-me do
que tenho visto nos jornais de Minas Gerâis:- cohibOfação dos amigos do Senador fulano de tal, colaboração dos amigos de ex-Ministro fulano de tal. Senador Humberto Lucena, é para isto que chamo a atenção de todos nós. CoJaboração de que amigos? A Lei precisaria determinar que amigos são esses,
quanto eles pagaram. Fala-se, em Minas Gerais, que só um comício custou 30
milhões de cruzeiros a um candidato a candidato à Convenção, evidentemente: sem contabilidade. Veja V. Ex•_ que a lei tem que ser clara. Eu gostaria que
o Imposto de Renda fizesse a fiscalização- e a legislação exige, ê clarosão obrigados_ a apresentar o Imposto de Renda o candidato a, b, c; se nós pudéssemos verificar se _esses amigos têm condições, se eles estão pagando o Imposto de Renda devidamente! O que não é possível é assistirmos_ ao que estamos· assistindo. Se nós, poder político --se é que podemos chamar poder legislador- porque hoje atê querem invertir, e quero fazer uma justiça ao Senador Aderbal Jurema, no caso simples de uma cédul3 eleitoral, já querem
entender que deva ca_ber ao Tribunal Superior Eleitoral a organização e a
complementação desta lei; daqui a pouco, nós estamos transferindo: nós seremos-o poder judicante, e o Tribunal Superior Eleitoral será o poder legislador._ E, felizmente, o Senador Aderbal Jurema reagiu violentamente contra isso. Porque jâ se -quer proibfr-qUe o parlal'!lentar estabeleca algum critério para
uma cédula eleítoral, já querem dizer que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral
-regulamentar tOda a legislação eleitoraL Nós assistimos a este absurdo, nós
legisladores fazemos as leis, e quando do processo de incorporação, tivemos
que contratar advogados para interpretar as leis para nós. O cidadão comum
não entende isso.
Há pouco Já dizía o_-Sena~C?f Henrique Santillo; da tribuna, que o Congiisso precisa ter uma ação su~stantiva;_ ~ ~le não pode ter ação substantiva se
ele não quer mais legislar. E nós estamos fazendo o que, nesta tarde, aqui? Pedindo qu~ o Congresso Nacional venha legislar sobre o poder econômico e
sóbre -o-Poder político.
O Sr. Henrique Santil/o- V. Ex" me permite um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, nobre Senador Henrique Santillo.
O Sr. Henrique San til!o - Acho que V. Ex• estâ- abordando um
tema de transcendental importância. Particularmente, temo que composição do futuro Congresso possa ser pior com relação ao atual, dada à influência do poder económico das eleições deste ano. Eu digo pior, aí é um juízo de valor, em relação aos interesses do povo, dos trabalhadores, dos profissionais liberais, dos pequenos e médios proprietários de terra. Creio que há
esse risco de termos, no Congresso Nacional, uma composição piorada em relação ao atual, se medida nos parâmetros de representação popular, da maioria do povo brasileiro. Particularmente não vejo como, Senador Itamar Franco, estou muito ignorante nisto e tenho pensado muito a respeito disso, porque o problema não~ é só do PDS, está também no interior do PMDB- façamos jUStiça, sejamos honestos, como V. Ex• o foi no ínfcio do seu discurso, dizendo que o problema existe também dentro do PMDB, existe no meu Estado, estou certo que existe no de V. Ex•, e assim como deve existir na maioria
dos Estados da Federação. ~óbvio que o problema é maior ainda em relação
ao Partido do Governo, dentro do próprio Partido do Governo, não é apenas
nas relações entre Governo e Oposição, dentro do próprio Partido do Governo, na disputa interna do Partido do Go\lerno há o problema. O eminente Senador Lomanto Júnior confirmou isto, ontem, aqui, nesta mesma Casa, e outros Pedessistas estão proclamando, pela imprensa, o problema dentro do
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PDS. Acho que é um problema nacional de graves proporções e, particularmente, a não ser do caso da Lei F~lcão, acho justíssimo. Creio que a revoção
da Lei Falcão e a permiSsão do acesso dos candidatoS aos meioscefetrônicoS
de comunicação seria um meio de tentar coibir, pelo menos em parte, o abuso
do poder econômico. A não ser este eu não vejo óutt'O ineio. Nem mesmo a
Lei Etelvino Lins está sendo cumprida no meu Estado. Ela nunca fOi Cumprida no meu Estado. Não sei se o foi em outros Estados. No meu Estado ela
nunca foi levada à prática, a não ser por Um oU: ouftO jú'iZ ifdtóral á6Sre ou·
daquele município, mas no geral nunca foi levada à prática. Eu não vejo outra forma de fazer uma lei, de estabelecer um instrumento jurídico se não
houvesse uma vontade férrea, firme, do Governo, de faZê-la cumprir. Nós
não estamos sentindo isso, não _estamos vislumbrando essa vontade _férrea e
firme do Governo-de faUr cum(li{r qu~lqúe-def'qUe cofoisSe-vatentif!iente o
abuso do poder econômico. Acho que V. Ex• abordando o fulcro da quest~o
eleitoral de 1982 que é o de uma explosão ele~tOral que Cstã h8.ve~do neste
País, com as-eleições diretas para Governador. E com essa explosão eleitoral
abrindo flancos n_o autoritarismo, espaços sendo cedidos violent~mente à influência do mais nefando poder econômico. Isso é o que estã flcor-fe~do.

O Sr~ Aderba/ Jurema- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador Itamar Franco?

O SR. ITAMARFRANCO- Pois não.
O Sr. Aderbal Jurema- Em face das consideração que o nobre Senador
Henrique Santillo fez a respeito da Lei Etelvina Liiúi, 1einbro-me de uma experiência que tivemos em Pernambuco e mais uma vez quero reafirmar a minha posição em relação ao prOjeto de V. Ex•, quando tivç notícia lá no meu
Estaâo, de que políticos haviam dito que o problema deveria ser -resolvido
pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos tornar bem claro as fronteiras dos
Poderes. O Poder Legislativo é, organicamente, o faZedor de leis;_ o Tribunal
Superior Eleitoral. a Justiça Eleitoral têm a obrigação de fazê-las cumprir, de
regulametã-las, de interpretá-las, mas não de criá-las. O poder de cr_iação está
no Legislativo. E é por isso que a Lei Etelvina Lins não tem sido executada. A
Lei Etelvina Lins é uma lei exc~lente; mas a Justiça Eleitoral não tem estrutura neste País para fazê-la cumprir, sobr_e:tudo Lá__na_~Ona -rural de Pernambuco, a qual deve ser parecida também com a zona rural de Goiãs. O juiz eleitoral, às vezes, nãp tem nem transporte para chegar aos distritos, aos _i..lovoados.
Não é verdade, Senador Henrique Santillo?

--o Sr.- -Henrique-Scmtillo -........ -E- -verdade.-O Sr. Aderbal Jurema - Não tem nem transporte porque o orçamento
da Justiça Eleitoral, neste País, não está à altura daS necessidades do Tribunal
Superior Eleitoral e dos Tribunais RegionaiS. Ele~ -se queixam da falta de
meios para as cumprir e sem meios o poder econômico fica solto, cOmo ficam
soltos nas grandes cidades, os <!ssaltantes de ~ancos, porque as polícias das
grandes cidades não acompanharam o crescimento da população. E viVem os
Secretários de Segurança a se queixar da falta de estrutura para conter os assaltantes e proteger o cidadão, qUe é dever precípuo estabeleCido em nossa
Constituição. Pois bem. O poder econômico, para ser enfrentado, precisa não
apenas de leis deste Congresso~ precisa que êste Congresso· faça ver que O Judiciãrio precisá auinentar a sua ·capacidade de aÇão fiSC31i'z3.dOra e atê repressiva. É essa a função do Judiciãrio e não fazer-chapa para as--eleições.
O Sr. Henrique Santillo dições.

Só que é o Estado que tem que dar as con-

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Aderbal Jurema, fiz justiça a V.
quando quer determinar as fronteiras entre o Legislativo e o Judiciário.
Mas veja V. Ex~. o Senador Henrique sãntiÜÓ disSc-{iue fãÚa vm1tadC- ao G-overno. V~ Ex• enfQC3 1Jm _a_spect9 importante: a falta de estrutura,_ do T_ri~unal
Superior Eleitoral._ e por via de conseqüência os ifibuilais iegionais eleitorais.
Mas se falta vontade _ao Executivo, ~.nP~ COncordamos.co~ OSenador He!J-rique Santillo, não há de faltar vontade ao Leiislativo.· E coõÇQT_.dO- nOvame:Ôle
com o Senador Henrique SantiliÕ, porque ~inguéfn Vai tentár coibir o abuso
económico na s~a to~alidade~. Mas hol!-ve a L~i _Etelyino Li_!l_S, a qualjã trouxe
uma grande melhoria, só não é aplicada nesse ou__naquele casO~ Por que então, nobre Scna_dor Ad~rbal Jl.!_rema, nós do Congresso Nacional-:-e isto não
é difícil- por que não trazemos O$ hpmep_s do Tribunal Superior Eleitoral
para debater estes problemas? Cr<;:io q__ue os ministros b-rasileiros, aqueles que
dirigem, oS nõssos- juízos_, os tribunais regionais e eleitorais, eles ta_mbêm estão preocupados com_ a ação do poder económico nas eleições.
Nós temos que encontrar, Senador Henrique Santillo, o caminho. É claro que não estamos buscando nem o aspecto ideal, nem uma fantasia, nem
Ex~
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um sonho; mas do contrário não iremos- atingir aqUilo que V. Ex• falOu. Ire~
mos piorar a representação popular- piorar naquele sentido dado por V.
Ex' - nós iremos impedir que ro_uitos moços e moças que aí estão, possam
atin_gir, já não digo nem ó Senado da República, mas as assembléias legislativas, as câmaras municipais, face à ação nefasta do poder econômico.

O Sr. José Frage/li- V. Ex~ me dá licença para-uin aparte?
O~SR.

tO prazer

lT AMAR FRANCO- Senador JoséFragelli é sempre com muique ouço V. Ex•
-

O Sr. José Fragelli - Estou assistindo aos debates interessantíssimos e
acho qu~ proveitosos; mas dev_o dizer que tenho um-ponto de vista um l:anto
diferente..Acho que a nossa legislação eleitoral, inclusive aquela modificação
da lei foge muito à realidade brasileira. Aquilo de proibir o transporte de eleitores da zon~ rural, pelO!) :p_artidos, agride a realidade do nosso interior. Se
isso realmente _fosse prati~ado num Estado como Mato Grosso,_ o se_u eleitorado, de que talvez 50% seja rur_al, I).ào iria votar.
, -o_· Sr: ~d('rba/ J~rema - Permite um aparte rápido?
~ O Sr. José Fragel/i - PoiS' i:tàõ:·

O Sr. Aderbal Jurema (Assentimento do orador.)- Agride a realidade
justame-nte porque a estrutura da Justiça Eleitoral não substitui o Partido, ela
não tem solução.
O Sr. José Fragel/í- Perdão. Não ê só a estrutura. ta realidade brasileira, a realidade social, eu direi a realidade territorial: as distâncias que têm
que ser vencidas para o eleitor ir à boca da urna nas cidades.
O Sr. Henrique Santillo- O caminhão da Justiça anda do mesmo modo.

o Sr. José Fragel/i- O -caminhão da JustiÇi não existiu. não existe e não
existirá poi mliÍto terilpo! Não ê questão de estrutura. t questão de recursos!
Os juízes tendenciosÕS, Sr. Pr-estaente: e Srs. Senadores, muitas vezes iriam ludibriar a lei. Eu acho que fazemos umâ. legislação ao mesmo tempo romântica
e hipócrita, pofque ela nãO corresponde à realidade. Quando a legislação eleitoral estabelece- ifmit6s riaciuilo que o candidato deve gastar é uma legislação
hipócrita porque sabe que não poderá ser cumprida.
O Sr. Henrique Santillo -

Aí, eu

concordo~

O Si'~ José Fragelli- t claro que tem que concordar porque é esta a realidade. Quando eu tenh_o_ que levar deito rês, como no meu Estado, que antes
~ra-de 1 milhão e 300 Qlil quilômetros qu~d!ados e_hoje é de 300 mil quilômetrÕS-quadrado-s, vençendo 20, 30 léguas, qu-ando tenho-que30 léguas, não--apenaS-para levar o d.eitor à boca da urna, mas para fazer o seu
título eleitoral, não há Justiça que substitua os Partidos políticos! E eu soli favorável a dar liberdade aos Partidos políticos para que continuem a fazer o
que sempre fizerarrf neste terreno. Porque eu repito o que disse: é agredir a
realidade nacional dispor de outra maneira! E os Partidos sempre arranjam
os seus recursos. U que não podemos crer, meu nobre Senador, é que a corrupção parta de cima como hoje estâ pãrtindo! Isso é que devemos evitar. Devemos allmeriüir eSses prazos a que se referiu- o Seriildor Humberto Lucena,
prazo diminuído de 6 para 3 meses; nós dêvíamos elevar para um ano.
Pertriila-me citar um casó. No meu-Governo, chamei os Secretários, possíveis
candidatos e dissC-lhes: Se algum de vocês ·quiser ser candidato a deputado estadual ou federal, que peça demissão Uiti"ino anteS da eleição. Porque V. Ex•s
sabem, o nobre Seriador Itamar Franco e todos, se deixarmos um SCcre"târio
no se-u-posto, -em m-e-nos- de um ano, ele influencia rã tremendamente os elementOs do Partido para votarem nele. Em cons~qüência, não tive um Secretãr!O-que fosse ciíndidatO a postO algum.
~t~o, ~ssã_S--~~l?·~riêncías róostram· que faZemos uma legislação inteiran:tente-for3--=-dã-f~lidad~. ~i"mí~ar O .gast? do candidato e de_ :n_ós políticos, nas
eieíçõCs;"f ur:fl~ -le_gislação hipócrita. Eu, ·qUe nãO sou candldaio, vou gastar
cinco, seis vezes esse montante que- 3.í cit~_, para ajudar os meus companheiros _nià~ eleições. E ai do Partido que não fizer _isso._ Então, por que mantemos
uma legislação que saberri os não pode ser cumprida? Eu culpo o Governo
por ele, hoje, promover, atravês desses processos b_em ler;nbrados pelo SenadOr Huinberto Lucena, a ida de um ministro para distribuir dinheiro nos Estados, para uma séri~ de construções de casas e de outras obras, com a presença-do governador. Outro diª~c!t~gou ~m prefeito dízen.do-me que foi à SU~_
DEPE pedir recursos, e lhe disseram para espeiar qUe o mlniStro fulano de tai
fosse a Mato Grosso, _quando esse dinheiro ~eria distribuído,juntallJ.!!P-te com
o governador de Estaçi9l_ à 9-i~tç_ão do Partido, que lâ ele receberia _su_a parte.
Isto ê corrupção.
-

venc-er-essas-2o-ou

O Sr. Henn'qu.e Santillo -

Mas há outro .tipo de corrupção, também.
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O Sr. José Fragelli - Esta é a pior, é a pior corrupção que se faz.
O Sr. Hi!nrique Saniil/0 -Essa -ê- a pior, nlas existe a outra. E a outra
precisa ser coibida também. R a corrupção do poder económico privado, de
grupos económicos. Esta precisa ser coibida. Lógico.--E é essa que está sendo
discutida.

O Sr. José Fi-age/li:_ O poder económico privado tambêm. A que_éesti~
mulada pelo poder público, principalmente deve ser -cOin6atidaL A outra, do

poder público privado, deve-se dispor tanto quando possível, mas não dessa
que sabern<?S vai_ ser curnpri_da.

::;z~!;U_anei!:._~

•

O Sr. Henrique Santillo- Inclusive, sereni punidos os grupos econômicos que praticam influência.
--

0 SICITAMAR FRANCO- Senador José Fragel!i, V. Ex• fala na legislação romântica e hipócrita.
O Sr. José Fragel/i- Em boa parte é isso.

O SR. ITAMAR FRANCO --V. Ex• talvez não tenha escutado o início
do nosso pronunciamento.

O Sr. José Fragel/i - Não ouvi, m·esmo.
O SR. ITAMAR FRANCO- É claro que estamos enfocando exalamente o que disse a V. Ex" o Senador Henrique Santillo. Há que coibir Sim,"
Senador José Fragelli. Deus nos livre se não coibirmos, inclusive agora nas
eleições de !982.
O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte?

..

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex•
O Sr. Henriqut:' Santillo- O que o Senador José Fragelli disse é correto
no que diz respeito a coibir o tráfico de influêncTa rio- PodCf-Público, a corrupção política. Esta está se fazendo neste País. Aliás, sejamos honestos, sempre se fez. Vamos ser honestos conosco mesmos~ Sempre se fez, sempre se
praticou ínfluência política neste País. Agora, ela precisá ser cOibida. O País
hoje é outro. Está se encaminhatidO pã.ra o final do século XX. É uma nação
que está crescendo e portanto não podemos permitír que -se ag-rave ainda inaiS
o problema. É preciSo que-seja coibida. Mas há uma o-Utra cOáUpÇão eleitoral
tão grave quanto essa. É a exercida pelos poderosos grupos econômícos,
aqueles que detêm grande poder econômico e que, porta-ntO, gastam fábulas
numa campanha, comprando diretórios, coinpran-do conSciênCias, c"ompran-:..
do televisões, comprando rádios, comprando jornais, comprando centenas de
carros, comprando centenas de aparelhos de som, e daí por diante, distribuindo prêmios, propinas etc. Isto está ocorrendo no meu Esi3.do e está ocorrendo no Estado de V. Ex•, contra V. Ex.• Estou certo disto. Em tese, está acontecendo também lá no Estado de Mato Grosso, porque estou certo qiie está
acontecendo em todo o Pais.
A Lei Etelvina Uns ê: _correta, é lógico que representou, do ponto de vista, um avanço. Agora, como é que ela foi hipócrita? Foi hipócríta porque Dão
foi cumprida. Não porque a realídade esteja condicionandO ao Cofltrã-rlo, mã.s
porque o Estado não deu à Justiça Eleitoral estrutura e recursos p~ra fazê-la
ser aplicada: O que o Tribunal Eleitoral de cada Estado.distribui aos juízes
eleitoraís é Uma míngua,- não dâ para atender 1% da necessidade de transportes e alimentação do município. Aí ele tem razãO. Mas se dessem os recursoS
suficientes, aí s1m, a Justiça Eleitoi-al, em todos os muOicípiõs, estaria bancando ela mesma, o transporte e a alimentação dos eleitores.
E eu digo a V. Ex•: em alguns municípios, onde o juiz eleitoral agiu éõm
mais firmeza, no nieu próprio EstadO, et3 funcionou, demonstrandO que a
realidade social brasileira, ela existe ai por nossa omissão, por omiSsão das
elites, porque as elites agem e atuam segundo seus interesses. Verdadeiramente, a realidade não é estática, ela pode ser transformada pelas ações do próprio homem, dos próprios Partidos Políticos e do própriO Governo, que tenta
representar a vontade política da Nação.
Então, o que o Estado tinha que dar, o que o Governo federal tinha que
dar era recursos à Justiça Eleitoral, para que a lei Etelvina Lins pudesse ser
aplicada.
Agora, V. Ex• esteja certo de uma coisa, V. Ex•, que é muito mais experiente do que eu, sabe não 6 só a questão do dia da eleição, não ê a questão
apenas do transporte e da alimentação do eleitor no dia da eleição. O prOblema é iStO que acabei de dizer, diretórios sendo comprados, diretórios sendo
leiloados, candidatos milionários enchendo a burra de dinheiro, os malotes
de dinheiro, e partindo para o interior dos Estados, comprando apoio. Eu
não conheço, não sou jurista, sou um médico, então sou um igriorantC: nisso
aí. Ninguém até agora me disse qual poderia ser o instrumento jurídico e a
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forma de aplicá-lo para que essas pessoas fossem punidas, não apenas coibidas, fossem punidas pelos atos lesivos ao País, que estão cometendo.

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Henrique Santillo, aí é que está.
Não podemos endossar o pensarp.ento,- e me permita, com muito r~peito,
o Senador José Frag_elli- o pensamento pessimista do Senador José FrageHi.
Nem passivamente podemos assistir a tudo que estamos assistindo. Eu disse o
que está se passando_ em Minas- G~-r~1s, n~ disputa ainda da convenção, quando se despeja - e usei a expressãõ -basculantes de dinheiro no meu Estado.
Para quê? Apenas na disputa de dois indivíduos que querem ser escolhidos
numa convenção. E eu me refiro à realidade do meu Estado, não conheço a
do Estado de V. Ex•, Goiás. Mas não é possível que nós, Legisladores, particularmente V.&.', que fo~ __Go~e~p._ag_q_r _c!o se!d__~st~do!-_C_OJ:!l bastante experiência e vai ficár maiS tempo aqUI d-a Úincheirâ do Congr~·so. Nacional; não
é possível que a Senadora Eunice Michiles e os demais Senado-res que não vão
disputar as eleições de novembro próximo não possam, com su~ inteligênci~.
com suas experiências, elaborar_ uma !egislação que não seja romântica nem
hipócrita. Eftfão, Senador Josê Fragelli, por que não dar·os instrumentos adequados para que a ~ustiça ~leitor~_} pÇISSé! atuar? Quais ~ão os instrumentos
gue ela qu~r? Quais são os _recursos necessári_os ao bom funcionamento da
JuSfiça Eleitoral? O Congresso Nacional precisa argiiir a Justiça Eleitoral.
Precisamos saber da Justiça Eleitoral, precisamos debater com a Justiça Eleitoral, porque senão, Senador José Fragelli, vou continuar lendo, no meu Estado, páginas e páginas de jornais escritas assim; ucom a colaboração dos
amigos do fulano de tal."
O Sr, {_osé Fragel/i- Q_uan~~ eu me ~efi~o a medida_s românt_icas e hipócrifas como ness~. que limitam o gasto de Cada candidato. quando sabemos
que todos eles gastam sempre mais, acho essa hipocresia legaL Quando me re~
firo à fuga da realidade é porque quero medidas concretas. Por Cxemplo, na
Lei Etelvino Lins, se não me engano, foram proibidas as urnas em áreas rurais, diminuindo muito os currais eleitorais. Dãí uma rriedida concreta, que
deu certo e que vem ao ·enoontrõ da realidade nacionaL Pode-se e deve-se evitar urnas na zona rural, que propiciavam a formação dos chamados currais
eleitorais. E, por isso mesmo, ·os eleitores tiveram que se deslocar de grandes
distâncias das zonas eleitofais para as cidades, para as vilas onde as possibilidades dos currais eleitorais diminuíam grandemente, ou mesmo desapareciam. Mas proibir esse transporte e dizer que ele deva ser feito só pela Justiça
Eleitoral é fugir à realidade nacional, porque não há dinheiro e não há organização no Brasil Rural que possa fazer com que essa lei seja devidamente
aplicada. Aí já foge à realidade nacional, do grande Brasil, do nosso Brasil
Rural. Acredito que atê em determinadas zOnas de Minas Gerais, embora
seja um Estado densamente povoado, devemos evitar. ~isso que chamo delegislação romântica e, às vezes, hip6criüi., porque sabe que não pode ser cumprida. Qual é o candidato _que pode gastar somente isso que a legislação eleitoral permite? Diga-me V. Ex• Só aqueles candidatos dos grandes centros
eleitorais, cámo uma vez eu dizia aos eminentes Senadores da UDN Milton
CampoS e Prado Kelly. Dizia eu ao Senador Prado KeHy: O Senhor não precisa sair de casa para ser eleito, com o nome que tem, Com a votação que rece- be nas grandes cidades, porque o eleitor vai às urnas de ônibus, ou de bonde,
quando existia. Mas no interior, onde as eleições são realizadas da forma
como nós sabemos, essa lei foge inteiramente à realidade brasileira. f isso o
que eu quero. Não quero que se deixe de tomar medidas para coibir abusos,
mas iriipedlr -os candidatos de receber ajuda, isso não se impede. Acho que
daríamos um grande passo se impedíssemos a corrupção que é promovida
pelo Governo, que vem sendo promovida de cima._ J?3!íamos um grande passo se fizéssemos isso. Entretanto, perdemo-nos numa série de providências
que não podem ser obedecidas, cumpridas e nem podem ser exigidas pela Justiça EleitoraL
O SR. ITAMAR_fRANCO- Não, Senador José Fragelli, há muita
coisa que pode ser feita e que deve ser feita. Vou dar um exemplo elementar a
V._ Ex~ Falou-se do abuso do poder econômico mas se eliminaram, em parte,
os currais eleitorais, q uarido da grande discussão da adoção da cédula única.
V._Ex• ...
O Sr. Henrique Santlllo- ~-Muita gente foi contra.
O SR. ITAMAR FRANTO- ... citou o Senador Milton Campos, que
foi um dos grandes batalhado:res. Veja V. Ex• qu-e, num simpl~ meçanismo,
evitamos exatmente aqueles cu-rrais em que os homens eram colocados- a
expressão era exatamente esta - dentro de um curral, examinados, ficavam
quase nus e recebiam a sua marmita eleitoral para depositar nas urnas. Nós
aprilnoraõiOs o procesSo deitoral através de uma simples me-dida, tão contestada na época- e V. Ex.• e o próprio Senador Aderbal Jurema hão de ter de-
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batido o problema - que foi a adoção da cédula única que melhorou e veio
aprimorar o processo político.
Não posso concordar, com o devido respeito, quando V. Ex• se depara e
fica imaginando a dificuldade de coibirmos isso, quando V. Ex• diz da ação
do poder político da corrupção que existe. Ela existe, Senador, e vai conti~
nuar existindo atravês dos poderosos do dia.
E como é que V. Ex• vai identificar? Como? Então V. Ex• diz: gaste o
candidato o que ele puder gastar? Nilo Ex•
Veja V. Ex• o seguinte. Se a legislação desse aos partidos políticos o me~
canismo de fazer as campanhas dos seus candidatos, seria outra coisa.

O Sr. José Fragel/i -

V. Ex• me dâ licença?

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou dar licença a V. Ex•
O Sr. José Fragel/i- Quando a lei diz que o candidato tem que prestar
contas, ele vem, apresenta~se à Justiça Eleitoral, lâ hâ urna relação de entra~
das e de saídas ...

O SR. ITAMAR FRANCO -

A lei é falha, Ex•

O Sr. José Frage//i- ... que não corresponde à realidade.

O SR. ITAMAR FRANCO - Exatamente. Então vamos muaar a realidade, Senador.
O Sr. José Fragel/i- E a Justiça Eleitoral sabe que aquilo ali é uma inverdade ...

O SR. 'iTAMAR FRANCO -Vamos mudar, Senador José Fragelli.

fl aí que eu digo que a legislação é hipócrita.

O Sr. José Fragel/i -

O SR. ITAMAR FRANCO deixá-la de lado? ·-

E por que ela ê hipócrita nós vamos

0 Sr. José Fragel/i - f: hipócrita. Não hã candidatos.
O SR. ITAMAR FRANCO- Não.
O Sr. José Frage/li- Se a Justiça Eleitora! levantasse somente os gastos
de muitos candidatos, em cartazes, verificaria que eles não poderiam ter gasto
o que estava escrito ali.
O SR. ITAMAR FRANCO- E por que ela é hipócrita, vamos deixâ-la
de lado?
O Sr. José Frage/li- Acho que devemos buscar soluções que sejam rea-

listas ...
O SR. ITAMAR FRANCO- E ê o que estou propondo nesta !arde.
O Sr. José Frage/li- ... e sejam apuradas. Não são soluções como essas
EJ.Ue estou dizendo sobre os gastos limitados dos candidatos, porque amanhã
ele fará uma prestação de contas puramente formal pois a Justiça e todos nós
sabemos que não é verdadeira - e nenhum candidato impugna a prestação
de contas de outro, porque ele também não pôde cumprir a lei.

O SR. ITAMAR fRANCO- Senador José Fragelli, V. Ex• está particularizando ...
O Sr. José Fragelli -

É um dado concreto, Ext-

0 SR._ ITAMAR FRANCO QUal é a dificuldade?_
O Sr. José Fragelli -
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Mas por que então não mudamos isso?

Não tem jeito.

O SR. ITAMAR FRANCO- Ah! Ex•, então, não tem jeítõ! Se V.

Ex'" ...
O Sr. José Fragel!i - A Justiça Eleitoral teria que saber quanto cada
candidato gastou de produção de cartazes, etc,.

O SR. ITAMAR FRANCO- É muito fácil, Senador José Fragelli fazer
isso. O que não Se pode permitir é que à sombra da lei apareçam os "amigos
colaboradores", sem identificação dos "amigos colaboradores".
Então, veja V. Ex• que quando se quer, não é difícil. Agora, se V. Ex's
enfrentam o problema e preferem continuar assim ... Senador José Fragelli seria mais fácil fecharmos aqui ...
O Sr. Aderbal Jurema -

Senador Itamar Franco, permite um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou terminar, S_enador Aderbal Jurema,
e, em seguida, darei o aparte a V. Ex•
Seria mais fácil nós aqui juntarmOs "os riossos pápêis; guardarmos a nossa ação c nossa tentativa _de atuaçâo e ficarmos contemplando tudo o que aí
está. Nós sabemos _que as coisas nõ Brasil não são fáceis.

O Sr. José Frage/li -

•

Em nenhum lugar.

O SR. ITAMAR FRANCO

~Não

são fáceis e, em alguns lugares, ...

O Sr. José Fragelli- Existe a grande democracia americana e lá o Conselho EconômicO se manifesta ...

O SR. ITAMAR FRANCO- Não; aí é que há um engano, Ex•
O Sr. José Frage!li -

... e existe a democracia.

O SR. ITAMAR FRANCO~ Sim, há a manifestação do Poder Económico, mas veja que lá a legislação é muito mais rigorosa, inclusive com o Senhor Presidente da República, porque lã o Presidente da República não enfeixa nas mãos esse poder que ele tem aqui.

•

O Sr. José Fragelli- Mas, então, ê o que eu estou dizendo: aqui vem de
cima.
O SR. ITAMAR FRANCO - Exatamente. Então, veja V. Ex• que o
Presidente da República não enfeixa, nas mãos, o que enfeixa aqui, como, até
há pouco tempo, o poder de cassar mandatos. É diferente. A legislação americana é_muito forte no problema d_o abuso do processo eleitoral. V. Ex• hã de
convir que o exemplo não pode valer, e exatamente não vai valer o que estamos assistindo aí, e que somos contra a ação do Senhor Presidente da República no estâgio atital da vida pública brasileira do que sua Excelência faz.
Há de chegar um dia em que a nossa democracia ...
O Sr. José Fragel/i -

Nisso, V. Ex• está de acoidõ comigo.

O SR. lTAMAR FRANCO- Já consegui, apesar de rouco, um acordo
com V. Ex'
O Sr. Aderbal Jurema - Eu voltei ao plenário justamente para fazer rápidas considerações sobre o aparte do Senador José Fragelli, quando S. Ex~
diz que as nossas leis são hipócritas. Nem tanto, nobre Sendor. A Lei Etelvina Lins tinha um objetivo muito sério, que era o de evitar que os candidatos
gastassem com o transporte e com a alimentação dos eleitoreiros, que era
uma maneira muito patriarcal de influenciar, atravês do poder econômíco.
MaS o que faltou, nobre Senador, é que-as- nossas leis são Teítas seril muita objetívidade. ELa, em essência, e muito interessant~. Mas, o que faltou, como no
caso do seu Estado, e eu respeito as suas considerações, foi que, ao lado da
lei, houvesse a expansão da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral recebe uma
lei dessas e procura cumpri-la bizantínamente. Esta é que é a verdade. Por
que a Justiça Eleitoral não aumenta o seu raiO de ação, para evitar essas longas distâncias de que falou V. Ex it, para trazer o eleitorado rural para votar
nas cidades? Por que não leva a mesa receptora até a zona rural mais distante?

O Sr. José Fragel/i- Por causa dos currais eleitorais; uma coisa limita a
outra.
O SR. ITAMAR FRANCO - Mas não ê só isso, Senador.
O Sr. Aderbal Jurema- Se a Justiça Eleitoral se expande ... Aqui nós temos uma Comissão de COnstituição e_ Justiça, assim como na Câmara dos
Deputados, mas ~ãO ~sarnes, ainda, dÜ-s-~étodos universitários. Se nós fizéssemos uma pesquisa para verificar o estado atual da Justiça Eleitoral e o estado da Justiça Eleitoral há vinte anos atrâS, nós vamos verificar que nã-o houve
quase progresso. Lã no Recife, luta-se com a Justiça Eleitoral para duplicar
as seções eleitorais. Então, ficam essas se_ções com trezentos, quatrocentos
eleitores, é a balbúrdia, é a falta de capacidade de receber. Muita gente vai
para a fila e sai para casa sem votar. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral não
acompanha, como devia aCompanhar. Agora, eu sei porque ela não acompanha; é por falta de meios, porque ela não tem meios ...
O Sr. José Fragelli

--E a realidade com "r" maiúsculo.

__ OS!'_. Aderbal Jure~na -

.. é por falta de meios.

O Sr. José Fragelli- Essa falta de meios também é a realidade nacional.
É um dos aspectos da realidade nacional.

O SR. lT AMAR FRANCO- É evidente que nós queremos mudar essa
realidade, Senador José Fragelli.

O Sr. Aderha! Jurema - É preciso que, ao lado das leis que procuram
tornar o processo eleitoral mais moralizado, haja, também, recursos para a
Justiça Eleitoral e incentivas. N9s, aqui, no Brasil, respeitamos o Poder Judiciârio, mas nós quase que tememos o Poder Judiciârio. E preciso discutir de
igual para igual. E comohá pouco disse o Senador Itamar Franco: _os minis~
tros deviam discutir, em mesa redonda, com os parlamentares, de como melhorar o processo eleitoral.

•
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O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• tem razão, Senador. Eu era prefeito de Juiz de Fora e via o que era a Justiça Eleitoral, a pobre da Justiça Eleitoral que tinha que recorrer a funcionários da prefeitura...
O Sr. José Frage/li -

Esta é a realidade.

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas é uma realidade que pode ser mudada, Senador José Fragelli.
O Sr. José Fragelli -

•

Como?

O SR. ITAMAR FRANCO- Como? Dando estrutura, dando recursos
à Justiça Eleitoral. Por que não podemos dar recursos à Justiça Eleitoral?
O Sr. José Fragel/i -

Não vamos legislar contra a realidade.

O SR. ITAMAR FRANCO- A realidade pode ser mudada, Senador
José Fragelli. Permita-me V. Ex', a realidade pode e deve ser rnudad"a e tem
que ser mudada pelo Legislativo.
O Sr. JoSé Fragel/i -

São os usos e costumes, Senador.

O SR. ITAMAR FRANCO~ Não é uso e costume não, Senador Jos~
Fragelli.
O Sr. José Fragelli -

São os velhos hábitos. Essa realidade muda ...

O SR. ITAMAR FRANCO- Não é uso e costume não, Senador! Se
formos nos basear nos usos e costumes, - V. Exf. vai me permitir - no ano
2010, estará, um ·senador aqui falando o que eu estou falando e outro igual a
V. Ex" estará dizendo são os usos e os costumes.
Não! Nós ternos que mudarl Se é preciso da:f força à Justiça Eleitoral,
que tipo de força, que recursos essa Justiça Eleitoral precisa, do seu Estado,
do meu Estado ...
O Sr. José Fragelli -

Então, legislemos assim ...

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas temos que legislar, Senador.
O Sr. José Fragelli - Como está não!
O SR. ITAMAR FRANCO- Então, nós femos que iiiudar.IO por isso
que eu estou na tribuna nesta tarde. Estou exatamente propondo a modificação da Legislação, estou solicitando, inclusive, a V. Ex's· que ·vão -ficãiã(iUI;
que não vão disputar o mandato, que terão mais tempo do que eu, por exemplo, que tenho que estar, a partir de junho, percorrendo 722 municípios no
meu Estado. E eu citei a Senadora Eunice Michiles, o Senador Aderbal Jurema e V. Ex.' e tantos outros que vão ficar aqui, jã que ipenãs um terço serenova.

..

. O Sr. José Fragelli -

Não, eu não vou ficar aquí...

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• não vai ficar ...
O Sr. José Fragelli- Vou 1utarl Não vou ficar aqui, não!

O SR. ITAMAR FRANCO- ... V. Ex•, aliás, falou uma coisa, alertoume para uma coisa que lamento não ser do Estado de V. Ex.' V. Exs disse que
vai jogar um pouQUinho -de dinheiro na campanha e eu até ia pedir um pouquinho para mim. Mas, de qualquer forma...
O Sr. José Fragelli -

O pouco que eu tenho não dá para lá!

A Srf' Eunice Michiles- Permite V. Ex' um aparte, nobre Senador Itamar Franco?

.

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, -Senadora Eunice Michiles. Eu seguida encerro, Sr. Presidente.
A Srf' Eunice Michiles- Nobre Senador Itamar Franco, V. Ex' aborda
hoje um problema que interessa a todos nós, ~pecialmente a nós, candidatos
pobres, que não temos, atrás de nós, poderosos grupos econômicos. Mas eu
acho que a nossa preocupação deveria se estender também à fase de apuração-, porque não entendo e não se justifica, Senador, qu6, em plena década
de 1980, em 1982, quase 1990, se apurem eleições ainda na base do risquinh6.
Quer dizer, quando hoje já se fazem os jOgos da Loteria EspOrtiva, _o~ jOgos
da Loto, todos eles através de computadores, como é que, depois de todo um
esforÇo quase sobre-humano a que os candidatos se submetem, depois se passa a apuração às mãos que ele não pode controlar. No meu Estado, pelo me~
nos - eu não sei se isso ocorre em outros Estados --é contado na base dos
risquinhos, como se fosse jogos de pelada e, absolutamente, sem nenhum controle de que aquilo seja real e verídico, que aquda contagem seja, de fato, a
contagem real. Quer dizer, isso é, na verdade muito difícil e nós nos submetemos a um processo em que não se pode garantir nem um pouquinho a suave-
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racidade. Acho que a preocupação de V. Ex• deveria se estender também à
fase da apuração das eleições, que não se admite que hoje ainda seja feita
através deSse processo tão rudimentar.
O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senadora Eunice Michiles, exatamente V. Ex" aborda, agora, um outro ângulo que eu poderia e deveria fazêlo, mas veja V. Ex' o que fez o Governo agora. Só agora, às vésperas das
eleições, mandou o projeto chamado voto eletrônico, que vai permitir, inclusívç, a Colrij:mtação dos votos, não nesse processo arcaico ~em6rado por V.
Mas, é evidente que nós temos que ver e aí, sim, é a realidade. O projeto
que chega ao Congresso Nacional ago.ra, que foi aprovado pelo COngresso
Nacional agora, não terá aplicabilidade em 1982. Primeiro, porque faltarão
recursos da Justiça Eleitoral; segundo, não hã como adaptar, e V. Ex,. que é
uma mulher estudiosa, e ~onhece isto, não há como adaptar rapidamente o
homem à máquina no processo eleitoral.
Ainda há poucos dias, numa cidade alemã, fazia-se Cste estud.o da adaptação-hurnan"a'às condições da tecriologia. Há de se adaptar o homem à tecnologia, Então, nós não teremos tempo, a não ser nos grandes centros, e assim mesmo Com experiênCia eiri algumas juntas eleitorais de aplicar o voto
eieti-QnicO; que,. aliáS, tem QUe- ser-o peilsamerito do Governo, que, através do
seu próprio relator e através do SERPRO, sabe que não pode implantar ago~
ra. Nós vamos chegar lá. Nós vamos caminhar e essa abordagem que V. Ex'
lembra seria um outro enfoque, um outro tipo de pronunciamento que nós
faríamos.
A Sr<t Eunice Michiles - Porque aí é que prolifera ...
O SR.. ITAMAR FRANCO ~v. Ex• tem r;u:ão. N6s vamos chegar no
mini e maxicomputadores, nós vamos chegar lá.
A Sr<t Eunice Michiles -

ESperamos.

· O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, precisamos realmente adaptar. E os
gran.tles paí~es·democráticosjá apliccim o. prOcesso eletrônico. E o que fazem,
Senadora Eunice Michiles? Começam ã. ensínar o garoto, desde o segundo ...
grau, com_o utilizar a. máquina no processo eleitor.al. Nós vamos caminhar
por esse estágio.
Sr. Presidente, vou atender a V. Ex" Apesar das nuvens negras que jogou
sobÚ~_o._ffieu pronunciamento o Senador José Fragelli, eu o tenho como um
grande homem público, tirri homem que tem honrado o seu Estado nesta
Casa e (Jue, partiCularmente, tem honrado conj a _sua amizade o representante
de Minas Gerais.
Estou certo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, romântica ou hipócrita,
cabe a nós legisladores, mudarmos do romance e da hipocrisia para a realidade dos nossos dias, que está a demonstrar cada vez mais crescente ação do po-der político e do poder económico nas eleições.
Muito obrigado, Sr. Pre~idente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Senador Itamar Franco,
o requerimento de V. Ex' será examinado pela P!esidência.
-Concedo- a palavra·ao nobrC Senador ~Cison Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
De um funcionário da SUCAM- Superintendência NaciÕnal das Cam~
panh-as- de Saúde- lotado na cid3:de_ baiana de S~_nta Maria da Vitória, regiãO-de BOnl · Jésus- da tipa, eStou reCebendo correspondência _cm que, ao
lado de pungente pedido por providências em seu favor c dos demais companheiros, são noticiadas irregularídades e arbitrariedades no referido organismo; particularmente no que diz respeito ao trato com o pessoal contratado a
seu serviço e ao pagamento de salários.
Tais procedimentos, incompatíVeis Com a atuação de um órgão federal
antigo e respeitado como a SUCAM, não deveriam ser tolerados pelas autori·
dades responsáveis de Brasilia, às quais estou, neste momento, recorrendo, na
esperança de ver mantido o seu bom nome e também de ver solucionada a
-difícil situação por que passam o missivista e seus companheiros, além das
respectivas famílias.
Tais irregularidades referem-se, principalmente, a atraso de mais de noventa dias no pagamento de diárias ao pessoal que trabalha para a SUCAM,
na ãrea pertencente a Bom Jesus da Lapa, na qual se inclui a cidade de.Santa
Maria da Vitória, o que tem impedido até mesmo a volta dos servidores 11 l
campo, por falta de alimentação, bein como a outras inúmeras arbitrarie
des, tais como pagamento de vencimentos em prestações, sempre com atraso,
corte indevido de diárias efetívamerite trabalhadas, etc., etc ..
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Apelo, pois, para as autoridades responsáveis do Ministêrio da Saij.de, às
quais estâ afeta a SUCAM, para que regularizem urgentemente a atuação do
órgão na região de Bom Jesus da Lapa, principalmente no que se refere à
atualização do pagamento de seu pessoal. (Muito bem!)
OS~ PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a sessão, designando para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em-turno únicO, do Projeto de Resolução n9 160, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n 9 953,
de 1981 ), que autoriza a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP,
a contratar operação de crédito no valor de CrS 772.500.000,00 (setecentos e
setenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 954, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
2

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 225, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como çonclusão de seu Parecer n9 1.285,
de 1981), que autoriza a_ Prefeitura Municipal de Florestal (MG) a_ elevar cm
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqfienta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.286 e 1.287, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 122, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como_c_o_Iiclusão de seu Parecer n9 781,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em
CrS l2c634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consoliqada, tendo
PARECERES, sob n•s 782 e 783, de 1981, das Comissõ.es:
~de Constitui,ão ~Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.

4
Votação, em turno-único, do Projeto de Resolução n• 155, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 939,
de 1981, com voto vencido do Senador José F_ragelli), que autoriza a Prefeitu~
ra Municipal de Nova Venécia (ES) a elevar em CrS 14.091.700,00 (quatorze
milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante d~ sua dívid~
consolidada, tendo
PARECERES, sob n• 940 e 941, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade,
como voto vencido dos Senador~ Hugo Ramos, José F~agelli ~ Tancredo
Neves; e
-de Municípios, favorável.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resoh.1ção n9 266, de 1981 (apresentado pela_ Comissão de EGonomia_como conclu~ão Qe seu Parecer n9 1.452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em
CrS 39.300.000,00 (trinta e nove milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
9
Votação, em turno único", do Projeto de Resolução n"' 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia COJTIO conclusão de sc:_u Parece~ n9 145_,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a elevar em
Ct$ 7.279.000,00 (sete milhões~ duzentos -e setenta e nove mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. tendo
PARECERES, sob n•s 146 e 147, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso,_ e
-de Municfpios, favorável.
lO

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 33, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de s~u Parecer n9 189,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltapira (SP) a elevar em CrS
29~745.360~00 (vinte e nove milhões, setecentoS e quarenta e cinco mil, trezentos e· sessenta cruzeiros) o montante de .sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 190 e 191, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Mwzidpios, favorâvel.

-,

-

11

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução rio:> 38, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Econqmja como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
CrS_ 282.483.630,00 (duzentos oitenta-e doiS. milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros o montante de sua dfvida concoolidada,
tendo

e

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, _das Comissões:
-de Constituição e JUstiçá, pela constítuciÕnalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favor-~vel.

s

12

Votação, em turno ún"ico-;ao Projeto de Resolução n"'l92, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclu_são de seu Parecer n9 1.1 59,
de 1981), que autoriza-a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em
CrS 28.091 :520,-00 (víõte e oitõ ifl11liOeS~-i:toventa e um mil, quinhentos e vinte
cruzeiros) o montante de sua dívida conso_lidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.160 e 1.161, de 198f, das Comissões:
-de Constituição e Justiça,-pela ·cõiislitiléiórlalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de MunicíPios, favorável.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9l3, de 1979,
de autoria- do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciârio, na forma que especifica, tendo

6

13
Votação, em primeiro tUrno, _-do Projeto de Lei_ do Senado n9 329, de
19"80, de autoria do Senador CUnha Lima, 4_ue modifica dispositivo da ConsoJidação 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 Soclal, faVorável; e
- de Finanças, faVorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 183_,_ de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclUsão de Seu Parecer n9 1.098,
de 1981);-que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevarem CrS 29.364.200,00 (Vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 1.099, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

•

7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 258, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.424
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de BoCa do Acre (AM) a elevar
em CrS 8.613.200,00 (OitO milhões, Seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob o.•s 1.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
-de Constituição" e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do S"enadoi- -Hvgo Rr.pnos; e
-de Municípios, favorável.

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 Josê FrageUi.

..

~
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrOno da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucic:n1:aUdade, juridicidade e, no
mérito, favorável; -nos termOs de substitutivo que aPresCnta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Consiítuição e Justiça.
15
Votação, em primeiro turno, do Projeto de ~ei do Sen~_do n~ 352, d.e
1978, de autoria do Senador Acçio1y Filho, que diSpõe sobre a ação de ahmentos, tendo
PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável.
16
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson CarneirO, que acresCenta dispositivos à
Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n's 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
de C onstftuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
de Legislação Social, favorável; e
de Finanças, favorável.

-

17
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 1.130 a 1.133, de 198I, das Comis-

ao último desastre ecológico registrado no mês de maio pretérito, ocasionado
pela .. Paraibuna Metais", quando águas do rio Paraíba do Sul, foram utoldadas" por ocasião do rompimento de uma barragem de terra batida, que armazenava a sucata .altamente tóxica dessa importante indústria paulista.
Há justificados receios de que o caudaloso rio volte a ser. ••envenenado"
se não for exercido um rígido sistema de fiscalização por quem de direito,
sobre as indústrias que se localizam às suas margens, somando-se a isto os esgotos ln natura -despejados pelos 153 municípios que o rio banha em 3 Estados.
Os técnicos, diante da presente situação, decerto se inclinarão a considerar, in /imine, estar a ãgua praticamente imprópria para o abastecimento
público.
Não sou eu quem faz tão grave afirmativa; fui encontrá-la na imprensa,
constante de um despacho telegráfico de São Paulo_ em que, tambêm, nos
dava a opinião do Secretário do "CEIVAP" (Comitê de Estados Integrados
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba), o técnico Klaus Dietmar Alyares, que
afirma.: ••Apesar dos estudos de emergência e das verbas que já estão sendo liberadas para obras de saneamento através.do. uPLANASA", o problema está
ficando cada vez mais complexo envolvendo leis e posturas municipais e falta
cre-con-SCientiZaçãõ-~de- pi"efeitOs qUe não se integram às niecfidas de despoluição do rio".
O despacho telegráfico - ainda nos dá esta preocupante informação de
"qu~ "apenas 14% da população urbana da bacia no. "rio Paraíba do Sulhoje estimados cm 3 milhões de pessoas - têm seus esgotos tratados, segundo os levailtamentos- realiZadOs pelo CEIVAP".
E diz mais: -, "O órgão alerta para o fato de que dois terços de água potável consumida por uma população de 10 milhões de pessoas da região metropolitana do Rio de Janeiro e de grande parte do Estado do Rio é originária
do rio. J?araiba." E ao final menciona; ---:-.-~'segundo os mesmos estudos, até o
ano1.000 o aumento do consumo exigirá um reforço no suprimento de águas
nessas regiões e a única alternativa volta a ser o ~i o Paraíba."
lodiscutfvelmente, está a merecer redobrada atenção por parte das autoridades governamentais - federais, estadllàis e municipais - o quadro pre~sen_tc_e fúturo-em Que.deverãO d-ebrllçãr~ViSandO à potabilidade das águas
do Paraíba, livrando-as da poluição mediante um trabalho s~rio de fiscalização das fontes poluidoras, salvaguardando desta forma 'a saúde de milhões
~'de brasileir_os_ que se abastecem do precioso líquido, e que não podem ficar à , ~
mercê dOs descasos e .irresponsabilidade dos que só enxergam a si, e, menosa
preza,m o bem-estar dos outros.
Uma coincidência interessante ocorreu, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
quando dÕ desastre ecológico do rio Paraíba do Sul, que assumiu dimensão
federal: realizava-se em Nairobi, no Kênia, sob o patrocínio da ONU a V
Conferência Mundfal do Meio Ambiente, da qual participaram 145 países,
inclusive o Brasil!
· ·
··
A tónica do certame foi a utilização científica dos meios postos ao alcance da inteligência humana, para salvar os dois reinos da natureza de tudo que
os possa agredir e ou eliminar.
O mundo inteiro está apavorado com o perigo que oferecem as radiações
atômica produzidas pelos reatares atómicos que jâ existem em grande escala
no planeta.
E o exemplo maior de destruição vamos encontrar no Japão, quando
duas cidades do Império do Sol Nascente foram dizimadas por impactos atômicos:. Hiroshima c Nagazaki.
Novos engenhos surgiram para aterrorizar mais e mais a humanidade: A
Bomba de Nêutron- que mata sem fazer a pessoa sofrer, por inibição total
dos centros nervosos.
Aprestam-se as grandes nações, para o maior temor do sêculo - A
Guerra Quíinica - condenada há muito pelo tratado de Genebra.
Mas, fundamentando-se no velho adágio de que,. ·~se queres a paz,
prepara-te para guerra", as na~ões-potências estão numa corrida armamentista sem precedentes na história do mundo.
De nada - creio eu - irão adiantar os tratados antibclicosos, nem as
conferências -de Paz!
Ai estâ um conflito que bem poderia ser evitado, pela quase nenhuma
importância que representava pira as Nações beligerantes o pomo da discórdia.
Não houve dlStâl:tda que desenvorajasse o assalto armado.
As ·conversaçõeS de paz aconteceram c ainda acontecem ... e a mortanda-.
de continua.
Não se diga que a Organização das Nações Unidas e a Organização dos
Estados Americanos não contass~m com forças suficientes para evitar o confronto atual no Atlântico Sul.

se

sões:

- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Se,..,iço Público Civil; e
- de Finanças.
18

DiscussãO, eri:t tiírito único, do Projeto de Resolução r).,. 4o, de 1981 (a-.
presentado péla Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriZa a Prefeitura Municipal de Botim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões c setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consoliêlada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
...... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc; c
de Municípios, favorável,
(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de ConStituição e Justiça.)

19
Discussão, em -primeiro turno, do Projeto de lei do Senado n"' 309, de
1979, do Senador Gabriel Hefmcs, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contãbil e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorâvel:
- 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 rcexame da Comissão de
Serviço Público CMI.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO
NA SESSÃO DE 3-6-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Se jâ eram muito sentidas as preocupações com o meio ambiente. face às
constantes poluições no mar, em terra c no ar, dobram tais preocupações face
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Se foram impotentes para tal, melhor serâ cerrarem as suas portas, por~
que, quando se desencadear o desentendimento entre as grandes potências do

Globo -aí então não terão tempo sequer de conversar ... ficando a história
para ser contada, por quem tiver a sorte de escapar à conflagração L. .. mas,
depois, poderã sucumbir pela impregnação do meio ambiente de substâncias
químicas e radioativas.
O homem com a sua inteligência,- deveria aprimorá-la, visando, única e
exclusivamente, o bem da humanidade.
Muitos a isto se dedicam e lutam com a falta de recursos, que se existissem em boa escala, propiciariam a quantos ·encerrados em laboratórios, estudam e pesquisam, visando algo encontrar que liberte o homem dos terríveis
males que, ainda impunemente o agrideml
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Teve início a 31 de maio último a Semana da Ecologia, cuja solenidade
de abertura ocorreu no Palãcio do Planalto, com as presenças do Presidente
João Figueiredo e Mlnistro Mário Andreazza.
Na ocasião da solenidade, como demonstração de que o Governo não
estã apenas para ouvir discursos, foi assiriado um Decreto criando 4 estações
ecológicas no País, as quaiS serão somadas às 13 já existentes, alêm de 19 outras em estudo ou implantação.
As quatro estações criadas pelo aludido Decreto são estas: - Guaraqi.Iecaba, no Paranâ; Caraçarai, em Roraima; Serra das Araras, no Estado de
Mato Grosso e Seridó, no Rio Grande _do Norte.

Duas delas merecem destaque especial, por interferirem na economia regional: - Guaraquecaba, na região Sul, do portentoso Estado _do Paraná,
c'Ompreendendo 14 âreas de mangues, totalizando aproxidamente 13.63890
hectares, apropriada à proteção de criadouros naturais~de peixes e crustáceos,
servindo ainda mais para o estudo de recursos naturais, no litoral paranaense.
Seridó - esta estação fixarâ próxima à cidade de Caicó no Rio Grande
do Norte e situa-se em uma das áreas mais secas do Brasil e onde é cultivado
o· algodão arbóreo_-- f'i.bra longa, nativo na região, que conta com vários lagos naturais estacionais.
É de se esperar que essas várias estações econlógicas venham minimizar a
agressão ambiental cometida impunemente cont~a a n~ss_a flora e a nossa- fá una.
O que ocorreu com o río Paraíba do Sul, não foi senão, uma repetição do
que aconteceu com o rio Jaguarí, em Americana-SP, em 1977- quando um
derrame de amónia quase envenenou a população da cidade.
Mais ou menos na mesma época, uma Cia:. QuímiCa do Recôncavo contaminava duas mil pessoas na Favela de Alagados, com um vazamento de
cloro gaseificado.
·
Registra-se ainda, o vexame porque passou Porto Alegre, quando uma
indústria de celulose encheu o Guaíba de mercúrio repetindo-se urila itova
ecorrência, em 1979, na Lagoa dos Patos, que recebeu boa dose de lixívia negra!
Isto sem que se faça menção à poluição crôniCa dos nossos distritos industriaiS encabeçados por Cubatão, na baixada Santista qúe se coDsiitui, no
dizer do jornalista Joelmir Beting; "num -escândalo pianetário"l Afiás, ao
lado de Cubatão também Contagem passou por esse vexame e Cainã:çari, na
Bahia e, se não me falha a memória, Duque de Cãxiás; no RiO- dC J3neiro.
Parece-nos, pois, da maior importância, o estabelecimento de estações
ecológicos em todo o País, a fim de assegurar mãiofPureza ao meio ambiente.
Ao lado disso, impõe-se maior rigOr com-O já ac~rnuei, nó-SiSfehfa de fis~
calização das indústrias situadas à margem dos rios que servem ao abastecimento de ãgua às populações brasileiras.

O Sr. Gastão Müller- Permite

V._Ex~

um aparte?

O SR. ALMIR PINTO- Com o__-rfiaJor prazer, nobre Senador GastãoMuller.

O Sr.- Gdstão Müller- Desejo apenas dar uma contribuiÇão a V. Ex•
quanto às estações de reservas biológicas que estão sendo ii:nplantadas no
Brasil. Eu apenas desejo dar Um exemplo do meu Estado que, em parte, já é
de V. Ex• porque com muita honra para nós V. Ex• tem um filho servindo lá.
Criada lá a grande reserva de Poconé, do Çar~rá, 9 que_,se n~~a até agora é
que o próprio decreto estabelece que o IBDF tem 6 meses para implantar a
reserva. Lã em Mato Grosso, se não me engano, essa-reserva no Município de
Poconé tem 200 mil hectares e o IBDF tinha na região, se não me engano
também, doís guardas para preservar a flora e a fauna dessa imensa ârea do
pantanal mato-grossense. ConseqUência disso: encoritfarido-me com um _fa-
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zendeiro da região, em Cuiabâ, disse-me ele, com a autoridade de uma das
pessoas mais respeitáveis da Cidade de Poconê, o fazendeiro José Porileo, conhecido como Zelito, que- nuncã -Se ffiatou tantO }aCaré, nUnca, enfim, se devastou tanto a área ecologicamente, porque agora ela não é de ninguém.
quando ela era uma propriedade privada ou eram várias fazendas constituindo uma propriedade privada, havia um certo respeito. Passou para o GoVerno Federal, passou a ser de todos nós. Então, está havendo uma devastação
até que o GoVerno monte um esquema de segurança nessas âreas.
O SR. ALMIR PINTO- .t. um entendimento meio caolho, porque sendo do Governo Federal é de todo mundo.

O S-i-. Gastão Müller- Mas, é o que se vê. A matança é de milhares de
jacarés, de capivaras, de todos os animais que fornecem couro útil, de pena
etc. É um desrespeito total ao princípio que o Governo estã fazendo, com
muita sabedoria, que é a defesa da ecologia de um modo global. De modo que
o Governo, ao decretar a criação dessas estações, teria que estar preparado
para "instalar e ímplantar, também, uma segurança perfeita na ãrea, pois São
duzentos mil hectares para serem preservados, o que não é brincadeira! É preciso uma boa infra-estrutura de gente qualificada e até de helicópteros, se
possível, para ser respeitado o objetivo admirável do Governo neste sentido~
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o aparte do meu nobre colega Gastão Müller. Estou olhando para um mapa que recebi de um cidadão lã do
C~arã, inclusive do Centro~Oeste. V. Ex• f;1la em duzen~os ~il hectares, não é
verdade? E existe muita mata, não só no Mato Grosso, como também no Estado do Mato Grosso do Sul que é RegiãO Amazônica propriamente dita. E a
previsão, por hectare, de plantas que fornecem essências, a previsão é de
6.100 hectares.
Para V. Ex• ver, o que acontece em relação ao Centro-Sul, o florestamento é naturaL O que _se deve evitar em mato Grosso, Goiás, na região Amazõnica é o desmatamento, isto sim, mas numa região seca, como a Nordestina
- e_ todos os_ di~s nós fala,mos aqui qUe _a questão do Nordeste além do
problema-da água .:._ rlão deVem as autOríd-ades Se descurar do problema ecológico, pois essas águas precisam de proteção. o reflorestamento protege as
fontes, perenes ou não, que -ainda existem.- De qualquer forma, se aquelas
fontes fossem protegidas por florestas. as nascentes dos riachos ou dos rios se
tornariam perenes. Mas, não; houve o desmatamento, nobre Senador, principalmente quando existiam as mãquirias "Marias fumaças", todas elas tocadas à lenha. A Região Nordeste, sofreu um desmatamento quase que total. O
homem comprava um caminhão e ia pagã-lo com a madeira, com a lenha daquela mata que ele comprava. Derru_b_ava o homem as árvores e a madeira ia
vender para a estrada de ferro Baturité, hoje REFESA. Com isso o Nordeste
foi cada vez mais se desertificando. Então, apareceram os projetes de reflorestamento. O meu missivista em i.Jm trecho de sua carta faz uma referência
interessante: "Nobre Senadoi' Almir Pinto: V. Ex• verã na página 1 ..(referiase ao gráfico anexo) que coincide com o que aqui de uma fe!ta denunciei: em
1979, dos l.OO~ ljo or_çamento do II)DF, 79% ficaram na terra do nobre Senador Jtamar Franco, Estados de Minas Gerais, enquanto que todo o Nordeste
ficou com apenas 7%. ESte o maior absurdo!
Não sei se foi o Dr:. Mauro Reis ou o que o antecedeu, quando esteve
aqui nüma Comíssão mista do congresso eu lhe fiz sentir íSso, que não compreendia uma Região que precisava ser reflorestada com_o o N ardeste ser tão
pouco aquinhoado com verbas para tal fim. Não se entendia, tal atitude do
_dirigetite~do IBDF, que -me assegurou ~sto não maís aconteceria, -porque o
novo plano já estaria feíto e que o Nordeste seria: bem tratado. Mas não o foi,
e aqui está. Este amigo escreve e diz:·l··verá o nobre amigo que coube ao Ceará 2,67 de área a reflorestar, em 1982." 2,67%! Nem 3%. A Bahia teve mais
Sorte: a -ela tocaram 22,20%; e a Minas Gerais, 29,97%.
-------A-:o- Nordeste, como um todo melhOroU um pouco~ coube-lhe 37,87%.
Oi1de a determinação do Presidente Fiqueiredo, dos 50%? O Senhor Presidente havia prometido 50% para a Região Nordes.te. À folha dois ele mostra:

_~·y. Ex• _verá_ o ab.s:urdo dos ~alares só serem corrigidos em
1983! E mais, a correção para caju e coco é a metade da destinada
aq_ pi ilho e ~o eucalipto, que- são plantados no Sul. A muda do coqueirO _é_ de_z vezes _inais_ Ear_a do que _? de ~usalipto. Para este
destinam-se- 348 mil cruzeiroS; para aqtiele, 176 mil cruzeiros. Pobre
Nordeste!"
Assina um velho arriigo meu.
O Sr. José Lins -

Permite-me V. Ex• um aparte?
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O SR. ALMIR PINTO -Tenho o maior prazer em dar o aparte ao
nobre Senador José Lins.
O Sr. José Lin.s-"Senador Almir Pinto; congratulowme com V. Ex• O assunto que V. Ex• levanta é da maior impottâri.cia para o Nordeste. Hoje, os
programas de reflorestamento levam-nos uma ajuda substancial às culturas
de caju e do coco. Tenho acompanhado muito de perto o trabalho do Dr.
Mauro Reis na região como V. Ex• sabe, houve um tempo em que o IBDF
não se lembrava do Nordeste. Apenas Minas GeraiS tinha, então, uma partiw
cipação significativa nesse progfama. Mas a partir da gestão do Dr. Mauro
Reis, por sua vontade e por determinação do Presidente Fiqueiredo, o volume de recursos aplicados na região se eleva constantemente até os 50%. O
IBDF vem rigorosamente cumpríitdo essa determinação. Este ano, se não me
engano, essas aplicações jã attfigem aõ nível de 30 ou 35%. Há poucos dias recebi uma comissão de reflorestadores do Cearâ que vieram reclamar da participação do Estado no contexto do Nordeste. Eles trouxeram um documento
muito bem elaborado. Através de sua solicitação, o Dr. Mauro Reis ampliou
o número de hectares para 1982, no Cearâ, de 9 mif para 18 mil hectares.
Dobrou-o, portanto.,.
O SR. ALMIR PINTO- Se. V. Ex• me permitir que eu o interrompa-é
o Sr. eu já tinha anotado aqui, porque as primeiras declarações do Dr. Mauro
Reis não estavam, em absoluto coincidindo com o que era esperado jâ pelo
Nordeste, principalmente pelo Ceará. Eles também tiveram comigo, não sei
se antes ou depois de estarem com V. Ex•, e mostraram, por "A" mais .. B",
que o que estava sendo prometido no Ceará não aumentava em nada o que o
Ceará tinha tido antes.
O Sr. José Lins- E verdade, V. Ex~ tem razão. A reclamação fof feita, e
o IBDF, reconhecendo as razões do Estado, dobrou a participação deste ano.
É um fato auspicioso, que considero de justiça-trazer ao conhecimento da Casa. Quero ainda dizer a V. Ex•- jã que V. Ex• trata também do problema
ecológico - qUe o Governo estã adotando algumas medidas no sentido de
proteger as aves de arribação do Nordeste. Um problema que V. Ex• conhece
muito bem. Entre os meses de setembro e novembro milhões de aves chegam
ao Nordeste, até hoje sem se saber de onde. E tal é a intensidade da caça a essas aves que lhes são mortas aos milhões. Estã havendo um problema sério de
exterminação dessas avoantes, como nós as chamamos. Acho que vale a pena
chamar a atenção do Governo para a importância dessas medidas, sob pena
de que o N ardeste perca uma das suas fontes importantes de alimentação,
sobretudo para as populações mais pobres do sertão, pela depredação que se
faz no ato da caça. V. Ex• certamente ouviu comentários sobre isso, e. por
certo, homem do sertão, conhece profundamente esta questão. Muito obrigado pela atenção de V. Ex•

O SR. ALMIR PINTO- Eu que agradeço porque, V. Ex•, na qualidade
de Líder do Governo nesta Casa, noS traz sempre boas informações.
Eu tenho a impressão de que essas aves de arribação, ou foi o racional
que herdou do irracional ou foi o irracional que entendeu de herdar do racionaL Porque o homem nordestino ê uma ave de arribação e que vive naqUela
correria secular, de um Estado para outro- para São Paulo, para a Amazônia, para o Paraná, e, finalme~te, quando acossados pelo problema cíclico,
nós, os nordestinos, tornamo-nos aves de arribação. Mas, já é uma boa notícia porque, de fato, sou um homem do sertão, do sul do Estado do Cearã, po-
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rém, praticamente, tenho exercido toda a minha profissão de médico na cidade vizinha a Fortaleza, Maranguape, mas que tem serra, tem sertão, e lâ neste
sertão há Uma determinada época do ano em qu~ todo mundo passa com es·
pingardas em caniionetas e automóveis para um distrito do município de Maranguape, o de itapebaçu, justamente, para a caça dessas aves de arribação
que, corno V. Ex• disse, ser em número bem elevado.
Mas, quando falei aqui de reflorestamento do Nordeste, temos que olhar
não só a proteção ecológica, corno também a parte econôrnica. E o Nordeste
tem urna fruta essencialmente tropical, que está dando hoje o peso maior na
balança e:onômica do Estado mais do que qualquer outro produto, que é o
cajueiro. E um reflorestamento excelente, árvores frondosas, e o caju, com a
sua castanha, hoje, é o peso econômico do Ceará. Bastando que se diga que a
castanha do caju que nós temos exportado para o exterior pesa mais na baw
lança econômica do Estado do que a lagosta, que durante certo tempo ocupou o primeiro lugar, e até mesmo que o próprio algodão, cuja exportação,
hoje, com esses anos de estiagem, mal tem chegado para abastecer as indústrias, do próprio País.
Pois bem, o reflorestamento com o cajueiro, com o coqueiro, é uma boa
pedida para o Nordeste. O pinho e o eucalipto não são próprios para aregião, principalmente o eucalipto, por sugar toda âgua do subsolo! O que não
é bom para o Nordeste seco!
Sr. Presidente, eu trouxe essas considerações porque sempre aproveito os
acontecimentos, e já que falei no problema da poluição do rio Paraíba, um rio
que é atingido por todos os lados, ora pelo Paraibuna, ora pelo rio Putim,
passarei a ler urna notícia a respeito justamente da poluição naquele rio.
SOB CONTROLE
São Paulo- "Os danos causados pelo acidente estão sob controle e a situação deverã se normalizar em breve." Esta a conclusão
de técnicos da CETESB-Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento Ambiental, depois de sobrevoarem toda a extensão do rio
Putim, em Guararema, e trechos do rio Paraíba, atingidos sábado à
tarde pela descarga de aproximadamente 100 mil litros de nafta e
óleo diesel leve, no rompimento do oleoduto que liga a refinaria
Henrique Lages, em São José dos Campos, ao terminal petrolífero
de Uringa, em Santo André. Os técnicos da CETESB recolheram
amostras da âgua contaminada e dos peixes mortos para análise, deVçndo nos próximos dias apresentar um relatório minucioso sobre
os danos ecológicos.
Como se vê, o iíO Paraíba do Sul está aberto a todas essas desordens ecológicas que ora vêm de Minas Gerais, ora vêm de São Paulo, mas não quero
culpar São Paulo por isso, nem quero culpar, por sinal, a cidade do meu estimado colega Senador Itamar Franco, Juiz de Fora, onde houve aquele
problema da poluição no Paraíbuna.
A imprensa jã está dando agora a notícia de qüe a SEMA liberou o funcionámento da Fábrica Paraibuna de Metais. Vamos esperar que nada mais
aconteça que venha a contaminar as ãguas do Paraíba do Sul, um rio, como
disse, que banha 153 cidades, e se contaminado as privará de água potãveL
Vimos pela televisão a popUlação carregando o precioso líquido em latas,
para se abastecer e não morrer de sede.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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1.2- EXPEDIENTE
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Discursos do Expediente

SENADOR JORGE KALUME- 13• aniversãrio de criação do 7•
Batalhão de Engenharia e CohstruçãO,-sediado em Cruzeiro -do Sul~AC.

SENADOR ALMIR PINTO- Necrológio

do Dr. Océlo Pinheiro.

SENADOR LU!Z CAVALCANTE- EditoriaÍ do jornal O Globo,
edição de ontem, intitulado_ .. De Angola às Malvinas".

SENADOR ITAMAR
mento Social -

FRANCO~

Instituição do Fundo de Investi-

FINSOCIAL.

SENADOR ADERBAL JUREM A -Abertura do Seminãrio sobre
Prioridades Educacionais, em realização nesta CiPitál.
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1-2-2 -

Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado n"' 115, de 1982, de autoria do Sr. Senador
Itamar Franco, -que institui o seguro obrigatório Para Cobi:ir os-ríScos dC~
correntes da atividade industrial poluente.
1.2.3 -

Requerimento

N• 114/82, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco e por S. Ex• justificado da tribuna, solicitando a inclusão, em Ordem do D1a, do Projeto
de Lei do Senado n9 55/81, que veda a participação-do Presidente e Vice-.
Presidente da Repóblica, Governadores e Vice~GOvirnadores, Prefeitos e
Vice-Prefeitos nas campanhas eleitorais.

l.3 -

•

ORDEM DO DIA

Projeto de Resolução n• 160/81, que autoriza a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP, a contratar operaç-ão de -crédito novalor de Cr$ 772.500.000,00 (setecentoS e sefenta e doiS milhões e quinhentos
mil cruzeiros). Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 225/81, que aUtoriza a Prefeiturã Municipal de Florestal (MG) a elevar em CrS 21.17Ll50,00 (vinte e um milhões,
cento e setenta e um mil e cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n"' 122/81, que autOriza a Prefeitura M unicipal de Aracaju (SE) a elevar em CrS 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos áuzeíros). o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quoro.m.
.-Projeto de Resolução n" 155/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Venécia(ES) a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze mi-

lhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada._Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n• 192/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em CrS 28.091.520,00 (vinte e oito milhões,
noventa e um mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quoro.m.
-Projeto de Resolução n9 183/81, que autoriza o Governo do EstaM
do do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove
mil~Qe_s, trezentQ$. ç: s~sçnta ~quatro mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votaçi.o adiada por falta de quoro.m.
-Projeto de Resolução n"' 258/8"1, Qlie autoriZa- a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar em Cr$ 8.613.200,00 (oito milhões,
seíscêntos treze
dUZentos cruZeifos), o montante de sua dívida con~
solidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 266/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em Cr$ 39.300.000,00 (trinta e nove milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada .
Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n• 25/82, 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. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de_ Resolução n'i' 33/82, que autoriza a Pr~feitura Municipal de Jtapira (SP) a elevar em Cr$ 29.745.360,00 (vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos esessenta.cruzei.ros) o 910ntante
de sua ~ívid~ consolidada. Votação adiada por falta de quoro.m•
. -Projeto Qe _Res9lução_n'i' 38j81, que autOriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta
e dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e seiscentos e trinta cruzei~
~os) C: montante dC: sua dívida__~_onsoli~a~a. V~tação adiada P'?T falta de

e
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quorum.
=-PrOjeto de Lei do SenadO -n9 f3fi9,- de autoiia do Senador Mauro
Benevides, que disPõe sobre a concessão de aposeritadoria ésped3Y pira o
comerciârio, ha fomia que especifica. Voi"aÇiO adiada por fiilta de quorum.
-Projeto de ~Lei do Senado ri• 329 f80, de autoria do Senador Cunha
Lima, quC- triõdifica dispOsitivo; da ConsO]ida:Cão das Leis -do Trabalho,
para o 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 i 64 /80~ de ãuiOria do Senador Luiz:
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes Patrono da Força
Aérea Brasileifa. VOtaeio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 352/78, de autoria do Senador Accioly Filho, que díspõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de
quorum.
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-Projeto de Lei do Senado n• 255/80, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, 'que acrescenta dispositivos à Lei n9 5.48-0 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, que altera dispos"itivo da Lei.n9 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00(cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Discussão
sobrestada por falta de quorum, para votação do Requerimento n9 309/81.
- Projeto de Lei do Senado n9 309 j79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercicio da auditoria contábil e dá outras provídências. Discussão sobrestada por falta de quorum, para votação do Requerimento n• 35/82.
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ATA DA 83~ SESSÃO, EM 7 DE JUNHO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDI!:NCIA DOS SRS. JORGE KALUME E ALMIR PINTO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES.OS SRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara - Jorge Kalume - Eunice Michiles - Gabriel
Hermes - Alexandre Costa - Alberto Silva - Helvídio Nunes - Almir
Pinto - Martins Filho - Humberto Lucena- Milton Cabral - Aderbal
Jurema - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha - Lourival
Baptista- Passos Pôrto- Lo manto Júnior- Dirceu Cai-doso- João Calmoo - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Amaral
Furlan- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- José Fragelli- Saldanha
Derzi - Lenoir Vargas - Pedro Simon:
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -A lista de presença acusa o comparecimento de 30_ Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Há oradores inscritos.
ConCedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O dia de ontem- 6 de junho- foi dfferente no cotidiano dos habitantes
da cidade acreana de CrUzeiro do Sul. Certamente, ·nessa parte mais ocidental
do Brasil, limítrofe cóm ó Peru, onde começam as faldas dos Andes, o povo,
uníssono, cantou a canção da alegria, os tambores rufaram e os clarins e cornetas entoaram toques de cunho militar anunciadores do J39 aniversário de
criação do 79 Batalhão de Engenharia e Construção, ocorrida nessa data, no
ano de 1969.
Esse evento transformou a vida citadina e sacudiu o interiOr do vale do
Juruá, pela missão que sempre o animou de abrir estradas para integrar a
área aos municípios acreanos, levando-a aos demais Estados através da BR~
364 e ligando, pelo noroeste, o Brasil rumo ao Pacífico.
Deve~se esse incomensurável empreendimento ao Governo do Presidente
Emflio Médici, que contdbuiu para fincar aquele marco de progresso em
Cruzeiro d_o _Sul, quando Ministro do Exército o saudoso Gefieral Orlando
Geísel, animado e inspirado pelo General Rodrigo Octáviõ,-eritão comandante da 12• Região Militar, com sede em Manaus, materializando assim o seu
tentâmen em prol da Amazônia.
O desempenho do 79 BEC tem sido dos mais relevantes, especialmente
nos seus primeiros anos, quando os seus tratares penetraram a selva, cons-

truindo a rodovia deCruzeiro do_Sül, via Tarauacá 1 Feijó, até Manoel Urbano; e a_partir daí _a Sepa Madu_r_eira e Ri9 Branco, os trabalhos passaram à
competência do 511 BEC, sediado em Porto Velho. Foi seu primeiro comandante 6 Cel. Job Lorena d-e Saiii' ATiã."Inicialmerite~ esteve ali cori16 precursor
seu primeiro coo Capitão Pãstor, rnclusive aUtor dO hino dO Batalhão.
mandante desenvolveu uma admiilistração quase espartana, considerando as
dificuldades naturais nUma área ainda incípiCnte.
Instalada a tropa em pavilhões provisórios, construídos com a rapidez
ditada pelas circunstândas, partiram para o -desempenho da tarefa que lhes
-estava afeta, com dinamismo e disciplina dignos dos discípulos de Caxias.
Manter a segurança daquela área fronteiriça, abrir estradas, ajudar a cidade
no campo social e de saúde coin seus próprios médico, dentista, farmacêuticO
e veterinário~ alfab~tizando, ajtJ.dando nos trabalhos urbanísticos; animando
~s festividades d-e cunho civicO, têm sido- a suã faina; enfim uma nova aura
passou a soprar naquela comunidade distante.
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Em julho do ano passado, ao visitar o Comando desse batalhão, fiquei
contente e cheio de emoção ao ver alguns jovens repostos no caminho certo,
após içados das sargetas onde dormiam, depois de agitarem a cidade com a
sua conduta de marginais.
Em poucos meses, em contato com a disciplinada tropa, tornaram-se
exemplares, coerentes, arrependidos de um comportamento incompatível
com sua condição de seres racionais. Confessaram-me satisfeitos, freqllentan~
do escola noturna, bem nutridos e alguns seriam aproveitados no· próprio
quartel em trabalhos inerentes à sua idade. Esse gesto do seu atual Comandante, Coronel Mame, foi mais um crédito e dos altos, junto à comunidade
cruzeirense.
Recordo-me, e porque não dizer, com saudade, da primeira árvore plantada por mim e pelo General Rodrigo Octâvio. E elas ali se encontram robustas e frondosas, ao lado de outras, para indicar a puj3nça do BEC que as soube regar, cuidando-as com o mesmo vigor com que são Cuidados todos os serviços a fetos a eSSã- unidade do glorioso Exército Nacional.
Ta_mbém mantenho fixa em meu pensamento a carinhosa visita que o
Marechal Juarez Távora fez ali a convite do General Rodrigo Octávio, e de
cuja Comitiva participei. O velho Marechal, habituado às duras lutas da caserna, enrijecidg pelo sofrimento enfrentado ao longo de sua vida, aJ]ÓS hastear o Pavilhão Nacional, e ver desfilar a tropa formada por elementos glebários, não se conteve, exaltando o acontecimento!
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O 79 BEC ê a unidade avançada do Brasil naquele ocidente de ãgua e vegetação, onde tremula "o auriverde pendão da esperança", e o nosso hino
matinalmente ecoa por aquelas florestas densas, dizendo que o Brasil estâ
presente, vigilante em defesa de seus filhos e de seu território.
O 79 BEC, na sua miSsão, jã se consagrou no seio do povo do vale do Ju,ruã, pelo trabalho desenvolvido e pelo que representa para a nossa segurança.
Sa6do, pois, o valoroso 79 BEC;-na pessoa de seu atual Comandante, o Coronel Marne de Paiva Silva, sem esquecer os seus predecessores, cujos nomes re-gistro numa homenagem toda especial: Tenente-Coronel Job Lorena de
Sant'Ana, Tenente.-Coro'nel Décio de Almeida Brasil, Tenei'itC:Coroiierivino
Schuwarz Ribeiro e Tenente-Coronel Tiago Cã.~tiO de Castro.
E a oportunidade leva-me a dizer que o 79 BEC necessita de recursos financeiros para continuar ho mesmo fitmo o trabaiho dois estradas que lhe são
afetas. O Estado do Acre, região fionteira conl a Bolívia e o Peru, não pode
ficar insulado e sua posição geogrâfica exige ~ sua integração definitiva através da rodovia tão bem planejada, muito bem executada, mas que precisa de
prosseguimento e conclusão. Euclides da Cunha fez o seu traçado no iníCio
do sêculo, denominando-a Transacreana. Em 1907, no Governo-AfonSo Pena, foi autorizada a abertura Cruzeiro do Sul-Rio Branco, jã iniciada pelo
General Thaumaturgo de Azevedo, que dela encarregara o empfeite~ro Ânge-lo Ferreira. Abandonados todos esses trabalhos, o então major governador
do Território, José Guiomard dos Santos, entre 1945 e 1950, dá-lhe guarida e,
imbuído apenas de boa vontade, procurou integrar aquela zona com o vale
do Purus. DezoitO anos depois o meu Governo toma a iniciativa desses trabalhos, suspendendo-os com a chegada do BEC.
Não se pode negar que a criação do 79 BEC foi parte do pl3.rio de desenvolvimento e segurança da Amazônia e por isso o seu trabalho, reconhecidamente útil, necessita de apoio para alcançar a sua desejada meta.
Urgem, pois, providências por parte do Gov-erOOFeáe=ral, e- daqui faço o
meu apelo n.o sentido de dar continuidade à estradã Cruzeiro do Sul__:_:_Rio
Branco e Cruzeiro do Sul-Peru, com o mesmo ímpeto do seu início, fazendo
assim a prosperidade de uma região que exige apenas transporte.
Muito obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra a nobre Senadora Eunice Michiles. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
O Sr. Almir Pinto deixa a Presidência, assumindo-a o Sr. Jorge
Kalume.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Tem a palavra o nobre Senador AJmir Pinto.

•

•

O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.) ---Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com imensa tristeza registro nesta oportunidade, o falecimento de um
médico cearense --Dr. Océlo Pinheiro, ocorrido na semana que passou, em
Fortaleza.
Lado a lado perlustramos os bancos acadêmicos e recebíamos a 5 de dezembro de 1936, o ambiclos"o diploma médico, pela tradicional e seCUra-r Faculdade de Medicina, -da." UiliVer-sida-de Federal da Bahia.
Juntos volvemos à terra natal - o Cearã.
Océlo escolheu a própria capital do Estado -parã eXt:rce!-- a divina profissão.
Eu preferi a cidade Vizinha- -Maranguape, onde assentei a tenda de trabalho, a 4 de janeiro de 1937.
Ele se especializou em Otorrinolaringologia, to_~naildo-se em festejado
profissional, pela sua conduta retiiínea e de especialiSta cônscio da responsabilidade, para com o exercício da profissão.
Sóbrio e temente a Deus, impôs-se à corlsideração dos seus coestaduanos, pela formosura de carâter e, sobretudo pela formação cristã que ornava
a sua personalidade.
Excurcionou o Dr. Ocêlo Pinheiro- pelo magist~rio sec~~dário _e superior, com muito êxito, graças a inVejável inteligência e apreciada cultura que a
todos encantava.
Foí um dos fundadores da Faculdad-e de Medicina da Universidade Federal do Ceará e um dos seus Diretores.
Na caminhada profissional, instalou em Fortaleza, uma clínica especializada --São Camilo - isto, em companhia de abnegados colegas, que a ele
entregaram a direção, por reconhecerem no estimado companheiro o dom da
arte de bem administrar.
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Finou-se o meu querido amigo e colega, aos 71 anos de idade, deixando
viúva a sua virtuosa esposa" D. Walqulria-Pinheiro, e, órfãos- filhos já bem
sucedidos na vida, pelo bom exemplo dado pelo pai.
O Ceafá - pranteia o falecimento dO seU inesquecível filho, que tanto
dignificou a medíCina- cearerise e pOr que não dizer - brasileira.
Ao fazer pesaroso esta comunicação, rio plenârio desta Casa, requeiro à
PresidênCia que enderece à família enlutada,-as coD.dolências do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A fim de que seja inserido nos Anais desta Casa, passo a fazer a leitura
de editorial de O Globo, de ontem, sob o título:
"DE ANGOLA ÀS MALVINAS

A política externa do Brasil sempre foi contrária à extensão ao
Atlântico Sul do confronto entre as grandes potências. Mas, infelizment~ não dispomos do poder de impedir que outros países adotem
atitudes precipitadas, cujas conseqüências são o itievitâvel envolvim:ento dessa área de nosso perímetro estratégico no teatro de operações bélicas.
Ao ocorrerem tais acontecimentos, a nossa posição se tem caracterizado pela manutenção de boas relações com os governos que
assumem tais responsabilidades, sem procurar apoiá-los política ou
militarmente, mas também sem a pretensão irrealista de querer evitar que os efeitos da- beligerância se sucedam às causas que os desencadearam.
Nesse sentido, quando Angola se submeteu expressa e nitidamente à influência soviêtica, o It3maraty -se apressou em manifestar
o empenho de expandir as nossas relações comerciais e culturais
com aquela nação irmã, enviando missões com oferta de produtos e
serviços brasileiros, sem contudo se dispor a realizar pressões para
afastar as tropas cubanas, vanguardas armadas do bloco comunista,
às quais foram entregues a defesa do território e das costas africanas. Embora a diplomacia brasileira encarasse com a maior preocupação a presença de dispositivos militares instalados do outro lado
do Atlântico, a serviço da implantação de princípios contrãrios aos
da nossa civilização cristã e derilocrãtica, consideramos pragmaticamente que tínhamos de adequar a preservação de nossos objetivos
fundamentais às novas condições geopolíticas decorrentes da posição de Angola.
Da mesma forma, quando o general Galtieri decidiu que o
problema das Malvinas não deveria ser resolvido por meios diploinãticos·, mas sirii por uma ação militar e, de acordo com essa determinação, enviou, sem qualquer aviso prévio ou gestão suasória,
uma força expedicionária para a ocupação das ilhas, o Brasil se empenhou em manter uma atitude semelhante àquela que adotou no
conflito de Angola.
A situação, porém, se agravou seriamente. O Governo inglês
apelou para a Assembléia das Nações Unidas, cuja Resolução de retirada das tropas não foi atendida pela Argentina, em face do que
sucedeu-se o envio da esquadra britânica ao Atlântico Sul, dando-se
prazo para gestões pacíficas que lamentavelmente não tiveram êxiM
to, redundando a crise nas atuais hostilidades.
Eis que o governo argentino, com o rumo tomado pelos aconte-cimentos, passou a afirmar que a solução militar não é a mais conveniente, devendo o conflito ser resolvido por meios diplomáticos,
convocando em defesa dos_ seus legítimos direitos a solidariedade
dos países latino-americanos. Considerando que a ONU já se manifestara por urila resolução que não coincidia com os seus interesses,
o __ gerieral GaJtiei:i preferiu levar o caso para Havana, onde se re6ne
a Comissão dos Países Não-Alinhados. O chanceler Nicanor Costa
Méndez insistiu em se encontrar previamente em Brasília com Sarai':'
va Guerreiro e, em sCguída, partiu para manifestar a Fi dei Castro os
agradecimentos pelo apoio que Cuba vem dando à posição argentina .
Ao mesmo tempo, os mais idôneos órgãos da imprensa americana informaram a presença de técnicos soviéticos em Comodoro
Rivadavia, colaborando na instalação de sistemas militares eletrôni-
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cos, enquanto o general Roberto Levingston se declara expressaR
mente a favor dessa ajuda da URSS.
Em Havana, os representantes de Guiana, Jamaica e TrinidadTobago exigiram que no documento aprovado sobre as Malvinas
fosse citada a Resolução n5' _502 do Conselho de.Segurança da ONU,
que prevê a retirada das tropas argentinas do arquipélago, numa deR
monstração inequívoca de que os países nãoRalinhados se preocupaR
ram em rejeitar os preceitos em que se estruturam os Organismos inR
ternacionais. Não se trata de ficar a favor Ou cóntr~ os Es_tados UniR
dos ou a Rússia. TrataRse de .honrar as ~or_m_a~ dÇ çli_rei_to e, ~ci~a de
tudo, de reiterar que o emprego da força n-ãO é O·camíriho adequado
para a solução das controvérsias.
O ltamaraty considera que são âiversos os interesSes e põsições
do Brasil e dos Estados Unidos no Atlântico SuL Mas! deve estilr
consciente de que tal diversidade não pode conduzir o Brasil a se enrodilhar nas contradições políticas e ideológicas de outrOS gõVél''hõS,
e muito menos admitir, por Silêncio ou omissão, que o nosso períR
metro estratégicQ se_tra'Osforin:e eiil ãrea-âe ?lan_obras das vanguardas comunistas, planejadas em Cuba e em -Moscou.
Faço minhas, Sr. Presidente, embora me falte engenho e arte para tanto,
todas as palavras, vírgulas e pontos do editorial. (Muito bem.' Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Muito se tem dito e escrito_nos últimos dias~ respeito do DecretaR Lei n9
1.940(82 que criou o FINSOCIAL, através de contribuição compulsória
sobre o faturamento das empresas. Não somente homens ligados ao Governo, mas também representantes das Oposições teceram encômios ao ato goR
vernamental.
A simples edição do decretoRlei, já é ulna aulõcfíticá ffiSõlTSinâvel dos
mesmos tecnocratas que vêm propalando cornõ verdade absoluta que o cres-_
cimento econõrhico cuidaria de corrigir automaticamente as eriormes distorções e desigualdades sociais que decorreram do modelo de deseÕvolvimento implantado no Brasil desde 1964.
Diferentemente de alguns de nossos companheiros, porém, somos cétiR
cos; para dizer o mínimo, não somente das interições do Governo mas tamR
bêm, sobre se o decretoRlei em exanie r_e3.Imente beneficia a população de baiR
xa renda.
Várias razões concorrem pára que desconfiemos doS verdadeirOs propósitos do decretoRlei.
Primeiramente, se há um possível impacto sobre o aumento -dos recursos
disponíveiS pafa aplicação nos setores-pribritãtioS, temos qUe ser prudentes
em relação aos recêmRconvertidos .. humanistas".
Em segundo lugar, não encontramos explicaçõeS- para·o segredo e as contradições que envolvem a elaboração e as razões do decreto-lei, Salvo a exisR
tência de fatos não publicáveis. Uma iniciafiVã cóiriOesta que se diz benéfica
para a grande maioria da população e que atenderia a reclamos da Oposição,
não precisaria estar envolta em tamanho mistério.
Em terceiro lugar, as notórias e sérias dificuldades financeir~s do orçamento monetário, sufocado pelo descontrole dos subsídios e da dívida interna, que já supera CrS 4 trilhões, permitem a qualquer-observador inferir que
o FINSOCIAL, menos que resultante de repentino acesso de humanismo do
Governo, -e expediente para suprir déficit do Governo face a privilégios financeiros de alguns empresários à custa de toda a sociedade, por mais algum
tempo. Quem confirma tal desfaçatez e desrespeito à Nação é nada menos
que o diretor da dívida pública do Banco Central que, em declarações à Folha
de S. Paulo, no dia 28-5-82, afirma que o Fundo de Investimento Social criaR
do pelo Decreto-lei n9 1.940/82, destina-se à cobertura de déficits do Banco
Nacional do Desenvolvimento Económico.
E aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vale um registro; é que este Diretor jâ do Banco Central, desmente que tenha dado essas declarações à Folha
de S. Paulo. Mas, de qualquer forma, fica corri o vãlido o registr·o-âas suas deR
clarações do dia 28-5-82.
Uma última e decisiVa razão para não confiar nas intenções -do Governo
com o decreto-lei citado reside na perda geral de credibilidade do regime e do
Governo, a despeito da honradez de pessoas que dele participem. O povo não
confia em quem lhe prometeu uma grande potência, u·nia11ha de tranqüilidaR
de e prosperidade e acabou por lhe dar uma crise econ6rrtica e social sem precedentes.
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Mas, além da desconfiança nos objetivos reais da criação do FINSOCIAL, há que esclarecer o povo que a realidade de seus efeitos não é o que pa~
rece à primeira vista, podendoRse opor várias restrições ao decreto-lei quanto
ao seu processo de çlabora_ção e quanto ao seu conteúdo.
Quanto ao processo, não podemos deixar de mais uma vez oferecer proR
testas pelo comportamento antidtmocrãtico e o desrespeito ao Congresso
Nacional pelo Governo que, em matéria de tamanha repercussão e seriedade,
ignora as instituições_ representativas da sociedad~ e sob sua pretensa autoR
..s.Uficiê_n~ia dita re_gras a tod~ a sociedade.
,
, ,
. Em re1~ção aS' conteúdO"do dçÇr_etoRlei, _há r_es.tri~ões essenciais a colocar.
Como de público idmiÜu 9 Ministro P~lfi~ Netto: o detreto-_lei tem
sensível impacto inflacionário, já que as_ empresas, indiscutivelmente repassaR
rão a ·contri5uição aos p!eços. TfocadO em miúdos o _que sígilifica isto?
Atuando comq i~_posto indireto, a contribui~ão será paga pelos consumidores, afetando,_ dentre estes, es_llecíalO}t;:n-te,_ oS de baixa ·renda jã que toda a sua
renda, praticamente, é ·gaSta em bens de consumo atingidos pela contribuição.
E este é um aspecto importante, Srs. Senadores, a ser observado em reR
Iação ao fim social do _Governo. Se levarmos em conta, então- e aqui chamo
mais uma vez a atenção do Senado - que 66% das famílias brasileiras têm
renda inferior .a três salários rriínimos, concluímos que estes serão os grandes
pagadores da conta apresentada pelo Governo, co-m esta contribuição.Estes são dados insofi.&.m..âxeis,- Sr. Presidente.
Conseqüentemente, afirmar que o _decretaR lei t~m efeitO redistributivo da
renda é conclusão falsa ou apressada, no mínimo. Mesmo que os recursos r~
y_~rtam_ realmente para a população de: baixa renda (do que duvidamos), o
efeito líquido para esta população é urna incógnita, já que será ela mesma
que, em grande parte estarã financiando o fundo.
Outra ústrição furidã:merital ~ se fazer à iniciativa, é que o Governo, no
rnõ:ffie-nto rrieSrrio-em que proclama retoricament~ a neCessidade de descentrali,zação e reforma fiscal para fortalecer Estados e municípios, Cria este imenso
fundo e o concentra duplamente.
E aqui, StS~ Senadores, nós estamos observando~ já nas campanhas políticas e particulanhente no meti Estado, o E-Siado de Minas Gerais, pretensos
candida~os ao governo, jã que ele terá de enfrentar uma convenção, possivelmente no dia 20 contra o Senador Murilo Badaró; esse candidato a candidato
ao governo, Sr. Presídente, já diz nas praças públicas do empobreci~ento dos
Estados e municípios, mas se esquece de dizer que_ esse empobrecimento dos
Estados e municípios é fruto exatamente do modelo que aí está, imposto desR
de 1964, e esquece-se exatarilente de mostrar que esse fim social baixad~ atraR
vês de decreto-lei pelo Governo, não vai redistribuir a renda como querem alR
guns tecnocratas.

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex' me permite, nobre Senador It3.mar
Franco?

•

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, nobre Senador Humbcitó Lucena.

O Sr. Humberto Lucena -·É muito oportuno o discurso de V. Ex' que
enfatiza o debate em torno desse d.ecretoRlei. Quando de sua edição, fui procurado pela imprensa e fiz uma declaração, acentuando os seguintes aspectos:
prímeíro, o aspecto polltko. Q nosso protesto seria contra a forma como o
Governo coiceou o pfoblerna; iSto é, através de decreto-lei, quando o ConR
gTCsso Nacional estava aberto,
'pleno funcionamentõ e poderia ter sido enR
viada uma mensagem acompanhada de um projeto de lei, que seria naturalR
mente objeto de dis.cussão, de emendas do POder Legislativo até para efeito
do seu aperfeiçoamento. Segundo, o aspecto jurídico: o decretoRlei é flagrantemente inconstitucionaL Aliãs, vários juristas já opinaram sobre a matéria.
Lembro a V. Ex' que foi ferido, por esse decret9R_lei, o princípio da anuidade
do tributo, pelo qual só se pode cobrar um novo tributo a partir do primeiro
dia do ano financeiro seguirite'. Ora, esse deCreto prevê a cobrança a partir de
-I 9 de junho quando, juridicamente e· coilstitucionalmente só poderia ter efeito
a partir de }'?de }anéiro.-Terceiro, o aspecto- econOmico que v. Ex• jã salienR
tou, que é justamente a repercussão inflacionária da medida, porque as emp-resas ·se-rão oneradas por mais-esse encargo, e obviamente, repassarão o seu
valor, os preços, aos consumidores. E. por último, o aspecto social, que seria,
digilmos, o único aspecto positivo. Mas, restaR nos saber se esses recursos não
serão objeto de distorções na sua aplicação, sobretudo num ano eleitoral
como o que nos encontraril()s. Ã única corifiança que temos é no BNDE que,
realmente, é um órgão sério e com tradição técnica no Brasil, que, acredito,
não dê matg-ens--a-que esses recursos sejam malbaratados. Essas, as colocações que fiz, em relação a esse decreto-lei, que V. Ex•, neste momento, dis-

em
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\:Ute.., e que merecerá, no momento _oportuno, na Comissão Mista ou no ple-

nário do Congresso Nacional, as nossas mais sérias

e- absolUtas restrições.

O SR, ITAMAR FRANCO- Agradeço a V. Ex•, Senador Humberto
Lucena, pelo seu aparte. Vou tentar situar o meu ~rOm.inCíam~nto de.J?tro das
observações feitas por V. Ex", não só quanto ao aspeCto político, mas também quanto ao aspecto da inconstitucionalidade do decreto-lei, e mostrar as
contradições existentes na aplicação social desse decreto. MuitO obrigado
pelo aparte de_ .V. Ex•.
Sr. Presidente, continuo:
Concentra no Governo Feaeral, estreitando ainda mais a base tributável
dos Estados. E, no Governo Federal, concentra a gestão dos recursos naSEPLAN, como se já fossem poucos os Poderes deste superministêrio.
Ai, Senador Humberto Lucena, há uma outra contradição do Governo
quando fala, a todo o instante, na descentralização, tão pretendida e tão desejada por todos nós. Vai haver uma maior concentraçãt:dias-maos da própria
SEPLAN,
Por que esta esdrúxula solução de entregar o dinheiro ao BNDE e este à
SEPLA N? Porque não a dotar a solução desburocratizante de repassar os recursos, via orçamento da Uníâo, diret3.inente aos Miriistérios? Por que foi
desconhecido, como se morto estivesse,- e há aqui um Outro aspecto importante, Sr. Presidente e Srs. Senadores- o Conselho de Desenvolvimento Social a quem incumbe, segundo a Lei n9 6.1 18f74, ~·assessorar o Presidçnte da
República na formulação da política social e na coordenação das atividades
dos Ministéri"os fnteressados".
O Conselho de Desenvolvimento Social foi praticamente esquecido na
criação do FINSOCJAL.
Causa ainda estranheza que o Governo aparentemente tão aparelhado
de assessoria técnica e num País onde o que não faltam são problemas sociais,
imponha aos contribuintes o pesado ónus da contribuição para o FINSOCIAL sem sequer saber,· ou pelo menos declarar, onde serão efetivamente
aplicados os recursos; cõrn que critérios. Há algo a esconder? E. o que indagamos.
Aqui, também, vale a ressalva, Sr. Presidente: como vão aplicar esses recursos? A Nação, até agora, desconhece a aplicabilidade de tais recursos.
Não podemos deixar de assinalar também como restrição formal mas
importantíssima ao decretoMlei a questão da sua constitucionalidade. Vem o
Poder Executivo, ao longo dos anos, usando sem qualquer inibição o instrumento legislativo do .. decreto-lei" tanto para criar tributos como para aumentar as aliquotas dos já existentes. Este comportamento decorre de uma inM
terpretação leviana e superficial dada ao art. 55 da Constituição Federal.
Cumpre, desde logo, esclarecer que a "contribuição sociill" a que se refere o Decreto-lei n9 1.940/82 está equífi~ü·ádà·, ri_O~SeUs.éf~i~O~Jurídlcos, a um
tributo. Exatamente o que V. Ex•, nobre Senador Hi.liTibertO Lucena, dizia hâ
pouco em seu aparte.
Tem o Tribunal Federal de Recursos reiteradamente assim decidido em
relação a outras contribuiçõe similares e nad3. legítíni3. a pi«:sUri.ção de qUe venha a modifiCã-r ·seu 6ntendiinento no caso vertente. --··
Admiti~d~-se como pressuposto est~r _3:_ ~~~ér~~ equip3rãda _a tributo
impõe-se indagar:· pielíffiiii-armCnti, sObre~ ã viabilidide da -UtillzaÇão do
decreto-lei. O art. 153, § 29, da ConstitUição, àrrolã-deiiiré· aiB;arantias individuais:

"§ 29. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a
lei o estabeleça, nem cobrado e{Jl cada exercício, sem que a lei que o
houver instituído ou aumentado esteja em vigor antes do início do
exercício financeiro, ressalvados a tarifa aifande"gãria e··á- de transporte, o imposto sobre produtos industriafizados e outros esPecialM
mente indicados em lei complementar, além do iffiposto lançado por
motivõ"-de guerra e demais casos previStos ·nesta ConstitlüÇãO."
A palavra lei inscrita no texto há de ser interpretada como limitativa do
campo normativo à disposiçãO do legislador. Quis ó constittiirite asse&ürãf.ao
cidadão a tradicional garantia no taxatio Without representation o que equiva-~
le a dizer que a instituiçãO de um tributo só é admissível Com a interveniênda·
do Poder Legislativo no processo de elaboração e criação. Chega-se assim à
conclusão que somente a lei ordinária, porque, d~.seu processo gerado~ participa ativamente o Congresso Nacional, que pode criar Ou~ aumentar tributos.
Isto não seria de estarrecer ao Senado Federal, porque o próprio decreto
que prevê a contribuição dos trabalhadores, dos pensionistas e dos aposentados, se fez através de um decreto-lei que, também, no nosso entendimento, é
inconstitucional, face eXatamente ao art. 153, § 29, da Constituição. E o Governo está sempre legislando através de decretos~leis.
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Já lembrei à Casa, uma vez, que se legislou através de decreto-lei atê para
.estabelecer o gabarito, no Rio de Janeiro, num bairro do Leblon ou de Ipanema.
Mas continuo, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ê prioridade absoluta do programa e das diretrizes do PMDB a redistribuição da renda interna e a intensificação dos programas sociais do Estado
como um de seus instrumentos,
Entrçtanto, é preciso esdarecer ao povo, para que este não seja eri&anado com .. humanismos pré-eleitorais", que a função redistributiva de renda da
despesa pública em geral e do Fundo em análise, como caso particular, não
pode ser desvinculada da origem dos recursos, ou seja, de quem está pagando
a conta.
Conseqüentemente, para avaliar a conveniência do Fundo criado pelo
Decreto-lei n9 I .940/82, duas perguntas têm que ser feitas: quem vai ser mais
o_nerado com a contribuição para: o fundo? Quem vai se beneficiar com a aplicação de seus recursos? CremOs que as duas perguntas tiveram respostas neste
pronunciamento.
Em resumo, sabe-se, de antemão, que aos consumidores, e, em grande
parte, aos consumidores pobres caberá o pagamento da contribuição porque
as empresas a repassarão para os preços: Quanto aos beneficiários, hâ fortes
índícios, como se mostrou, de que, pelo menos, em boa dose, os recursos do
_ Fundo serão utilizados não para a aplicação social mas sim para continuar a
subsídiar empréstimos a juros ne_gativos a poucos empresários privilegiados.
As generalidades_evasivas com que o Governo Vem explicando a aplicação
dos recursos só confirmam tais indícios.
O mais triste e_lamel}.tâv.el de tudo isto, é a constatação de que nem nós,
do Congresso Nacional, nem ninguém neste Pais, pode impedir ou até mesmo
demonstrar, em tempo hãbil, que o Governo estará cometendo tamanho enzodo à Nação.
Neste momento devemos demonstrar à opinião pública, a necessidade da
devolução das_ prerrogativas do Congresso, q balanceamento de poder entre
Executivo e Legislativo, e as questões democráticas em geral, que desembocám hoje na bandeira da AssemPléia ·Nacional Constituinte.
SUspeitamos nós. como toda a Nação, que o Governo planeja o desvío
desses recursos mas não temos como evitar tal procedimento, salvo o precário
meio do alçrta público. Podemos até antecipar alguns dos ardis a sere_rp. possi~
velmente utilizados.
.
. ··- ~m _primeiro.Jugar, as aplicações serão retardadas em relação à receita,
de modo a cobrir déficits de caixa do Tesouro e do BNDE, em particular.
Num país infe~iz onde a inflação _é 7% aq niês, isto_signifi.ca na práticã, gr"ande
s~11gria !=los recursos P.o Fundo. '"S9ciat'. .
.
Um segundo ardil previsível ê o de deixar de alocar recursos do Tesouro ·
e outras fontes que seriam al?cados a P!Ogramas sociais na au_sência do
••FINSOCIAL''. Assim, pof exeffiplo, como o orçamento da União ê sempre
subestimado, resta no segundo semestre_ raZoável volum_e de recursos do exces~o Qe ::y::recad~çAo a s.er. distribuí_do aos rrüni.stériçs. O prováVel. então, é
que aÕ in~ês de ~~ãf:Isferir tais recursos para a área social, como se faz tradi. cicifialmente, a SEPLAN use o excesso de arrecadação para outros fins não
sociais. <:;onseqüentemente, em termos fíqvidos os programas sociais não te~
rlãht acréScimo significativo de_ recursoS: ~
O Sr. _José Fragelli __:_Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, nobre Senador José
Fragelli.

O Sr. José F(agelli-:- Um dos aspectos, ao meu ver dos mais condenáveis e_ que sobretudo do Congresso mereceria uma repu!~~ mai9r, êj~stamen
te o fato de ser lançado e.sse imposto, corrio bem V. Ex• o classifica, no curso
cte Uf!la ~'5-ecução orçamentária, d_urantç. __ o exercício _finapceiro .. Era um
prlncípio de Dir~ito Consütticional consagradodesde 91, en_i_todas as nossas
Consti~~i_çq_es quec, o Poder E(t!:>lico_:!_)ão podia lançar tributos, não só impos~
toS, n:tas_ !_a_xas, a n_ão ~er atrayés_de um.a lei para vigorar no exercício seguinte,
e não durante a _c;::xecl!-_ção t:ie um_.Orçat:Qento ou no ~urso de um exercício fil}a!l_~~_irO. E~s~ aspecio 9o de_çrçto-:le_i Gue V. fu, muito bem o vem apreciando.• eu acho dos mais condenáve:is e mostra sobrC:tudo o carâter autoritário do
reg!me. Ql!~T di~er, hpje_n.~da ~scapa ao autorit3.rismo, nem m-eSmo a defesa
do património das pessoas, das empresas, da sociedade que são atingidos assim, de _m!'I-D-e!ra jnopinada, como agora estã acontecendo com esse decretolei. Quer dizer, o que nós, hoje, justamente pleiteamos é_ a modificação do sistema político vigente, para que todas aquelas garantias de direitos_ individuais
e sociajs, tu~o aquilo que defttndia o património pessoal, espiritual e material
de_cada cidadão, volte a ter as velhas garantias democráticas. Por isto é que

2038

Terça~fei[a

8

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

eu me admiro, hoje, de certos oposicionistas que dividem as forças da Oposição, não vendo, justamente, o que irão ou poderão prejudicar, ê a volta deste País a-um regime autenticamente democrático, onde os direitos individuais
e sociais, para não falarmos em--direitos humanos, sejam efetivamente assegurados. Esse decreto-lei deveria chamar a atenção, despertar esses oposic1onis:.
tas desavisados que, agora, dividem as forças da Oposição e que poderão fazer com que a volta a um regime plenamente democrático, corra perigo a partir do ano que vem, V. Ex• levantando esse problema como a Hás sempre o faz,
com a sua acuidade daquilo que, realmente, constitui o interesse popular, o
interesse soda!, V. Ex• põe à mostra mais este aspecto da luta que nós, hoje,
das oposições, devemos levar avante que ê: a da plena reconstitucionalização
do País. Muito obrigado a V. Ex•
OSR. ITAMAR FRANCO- Eu que agradeço a V. Ex•,e lhe assiste inteira razão quando fala, Senador José Fragelii, em auioritãrismo. Exatamente aqui está o resquício do autoritarismo brasileiro. O Senador Aderbal Jurema gosta, às vezes, de falar ••entre as fronteiras dos poderes". Mas, veja V.
Ex• que não hã fronteiras de poder quando se trata de baixar decretos-leis
como este, flagrantemente inconstitucional, desrespeitoso, porque o Congresso Nacional estã em atividade. E mais ainda, porque se trata realmente de
uma matéria que mereceria um debate das forcas pOpulares representadas no
Congresso NacionaL E o que _é mais sério, o nosso t~mor é que esse FINSOCIAL criado por decreto-lei, possa ser realmente utilizado, não para os fins
que pretende o Governo, mas para outros fins inclusiv~ ~queles de beneficiarmos ainda com subsídios alguns empresários deste País.
Pensa o Governo que colocando um s no BNDE, ele estará resolve~ do o
problema de ordem social, quando nós sabemos,_ Senador José Fr~gell~ que
não é através apenas da criação desse decreto-lei que nós iiemos redistribuir o
nosso crescimento econômico. E antes do início da rriinha fala, em que a primeira crítica era exatamente esta: o decreto-lei sigrlifícaria um mea culpa dos
tecnocratas, porque mostra que o desenvolvimento econômico, Sr. Presidente, como se pensava, com o tempo fosse levar o bem-estar social a todas às categorias. O decreto-lei demonstra exatamente o contrário: o crescimento econômico que aí está tem que ser modificado.
A con~lusão a que chegamos então, em síntese~- que provavétmente os
recursos gerados pelo FINSOCIAL, pouco acrescerão aos atuais recursos da
área social. E mesmo se não fosse o fundo dificilmente beneficiaria ós mais
necessitados.
Remendos e paliativos pré-eleitorais para uma situação crítica que ~
sobretudo, estrutural, não resolvem.
Por isso, tal como propõe o PMDB os remédios têm que ser básicos e assentados no reordenamento político e institucional da sociedade brasileira,
sem o que a sua eficácia será extremamente limitada.
Ao lado da intensificação de recursos destinados a programas sociais especialmente voltados para beneficiar a população de baixa renda, é impres·
cindível uma reforma fiscal abrangente.
E essa reforma fiscal nós já a estamos esperando, Sr. Presidente, aqui no
Senado Federal, pelo menos debatida pelo Senador Helvídio Nunes, hã mais
de 12anos.
O sisterila tributârio brasileiro é extremamente desfavorâvel à população
de baixa renda porque baseado principalmente em impostos indiretos que incidem mais proporcionalmente sobre os pobres. Por isso, propugna o PMDB
uma reforma fiscal que diminua o peso dos impostos indiretos e concomitan·
te elevação da carga tributária direta, estabelecendo-se ainda novos impostos
diretos sobre a riqueza e a propriedade,

e

Os impostos sobre a riqueza e propriedade, Sr. Presidente, continuam na
expectativa do Congresso Nacional.
_
Enquanto, porém, não se alterar a correlação de f?_rças polí_t~caS--d-Onii
nantes, os pobres e marginalizados serão brin~ados ~penãs com manipulações eleitoreiras e possivelmente ineficaZe~fcomO eSte-FTNSOCIAL.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui a nossa Ultima advertência deste pronunciamento: a esperança de que o eleitorado brasileiro perceba claramente a
linguagem dos homens da Oposição e dos homens do Governo. Os homens
do Governo, Srs. Senadores, irão- tentar, eu não tenho dúvidas, nas próximas
eleições, falar uma linguagem diferentemente daquelas que-eles falam aqui no
CongressO" Nacional.
Tenho dito, com o devido respeito, aos homens- do Goverrid que o PDS ê
um partido sem vontade parlamentar. E sem vontade parlamentar vamos
continuar assistindo exatamente, Sr. Presidente, a que o Governo baixe
decretos-leis como esse, atê que as forças dominantes deste País sejam substituídas, realmente, pelas forças democráticas. (Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Como -Presidente da Cóinissão de Educação e Cultura desta Casa, com.:.
pareci hoje à instalação do Seminário sobre Prioridades Educacionais que está se realizando nesta Capital sob o patrocínio da CAPES, cenârio que teve
na sua sessão de instalação a presença de Sua Excelência o Ministro da Educação e Cultura- Rubem Ludwig. Presentes estavam professores, universitários, técnicos do MiniStêrio dr,t Educação e Cultura, representantes de instituições intetnaciona:i"s,-coino os técnicos do Banco Mundial, Senadores, como
o grande batalhador da educação nesta Casa, Senador João Calmon, e Deputados.
Mas, Sr. Presidente, a minha presença nesta tribuna, ao assinalar esse seminário, foi motivada, sobretudo, pelas palavras pronunciadas na sua abertura, sobre "Prioridades educacionais", pelo Ministro da Educação e Cultura.
S. Ex' trouXe -par o seminário a contríbuição de_ um homem que está servindo
Cste País sem eufemismos caslifsticos. Ele disse das disparidades a corrigir na
e_ducação brasileira, e afirmou:
Não superamos sequer o problema do analfabetismo. 7 milhões
de crianças na idade de 7 a 14 anos continuam sem escola. É este um
país que deixou de ser rural: se, em 1940, menos de 1f3 da popu·
lação do país estava nas cidades, temos hoje, pelos dados do censo
de 1980, mais de 2/3 de nossa população vivendo nos aglomerados
urbanos. Ao analfabetismo soma-se o atraso etário na matrícula: na
1• série do 19 grau, 22% dos alunos estão na idade. De lO a 14 anos,
quando o correto seria na de 7 a 9 anos. Este dado pode ser visto
ainda de forma mais aguda se observarmos que dos estudantes brasileiros na faixa etária de 15 a 19 an9s, 62% ainda estão _no )~'grau.
Ao lado do ingresso tardio, hã outros fantasmas - reprovação e
evasão - que rondam o nosso ensino e que fazem que apenas 38%
Q.e nossa população em idade de 15 a 17 anos esteja cursando o segundo grau.
Vejam bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que nem sempre os homens
do Executivo escon-dem a realidade. :!! o Ministro Rubem Ludwig quem diz,
em pronunciamento público no seminário .. Prioridades Educacionais", que
na- faixa etária de 15 a 19 anos 62% ainda estão no }9 grau, e que apenas 38%
da população 'de 15 a 17 anos estão cursando o 29 grau, HA partir desse quadro - diz o Ministro .,..... convenci-me de
que era preciSo concentrar as energias na educação básica. Respeitada a competência constitucional dos Estados e municípios, procurei
induzir, com maior alocação de recursos por convênios operativos,
ação voltada primordialmente ao ensino básico.
Com a mesma coerência, dirigi~me às universidades, especialmente às federais, aos empresârios, aos órgãos das classes profissionais, aos parlamentares, a toda a sociedade. Solicitei que se aliassem
a essa tentativa de soerguimento da educação de base.
Por outro lado, não se pode imaginar uma sociedade sadia,
produtiva e com um nível de bem.estar amplamente partilhado pela
população sem que se preservem e cultivem os múltiplos valores cul·
turais que a sustentam.

•

É, pois, na ãrea cultural que se situa a outra prioridade de mi~
nha -administfação-.•!_

Diante deste pronunciamento, perante técnicos do maior gabarito, pe-rante professores universitários, representantes de órgãos internacionais,
como o Banco Mundial, achei por bem, Sr. Presidente, vir, nesta tarde, a esta
tribuna dizer à Casa e à Nação que o apelo do Ministro Rubem Ludwig se
harmoniza com o pensamento da Co_mi_ssão que tenho a honra de presidir,
Nós, desta tribuna e no trivial das nossas reuniões, temos chamado a atenção
para que o problema da educação brasileira não pode ser debitado apenas ao
Governo Federal, aos Governos estaduais e municipais. E. um problema que
estâ a exigir a mobilização de todas as forças vivas deste Pais, fazendo com
que toda a sociedade brasileira dele partiCipe.
Ouço o nobre Senador Milton Cabral com o maior prazer.

O Sr. Milton Cabral- Nobre Senador Aderbal Jurema, V, Ex•, nessas
últimas palavras, enfocou o ponto que eu ia tratar quando pedi o aparte a V.
Ex•
O SR. ADERBAL JUREMA -

Eu peço desculpas.

•
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O Sr. Milton Cabral- Efetivamente, V. Ex• antecipou-se ao meu pensamento, porque quando solicitei o aparte eu queria Cxatamente pedir a atenção
para o grave problema da educação no Brasil: a falta de conscientização da
sociedade brasileira. É muito comum - e verificamos isto em todo o País as comunidades se organizarem para construir rilajCstosos estádios de futebol. Só no meu Estado da Paraíba nós possuímos dOis gfandes estádios, cada
um com capacidade para mais de 40 mil pessoas, que custaram algumas centenas de milhões de cruzeiros. Alguns Estados da Federação possuem autódromos majestosos; nós costumamos atê fazer estradas sofisticadas para encurtar em uma hora o trajeto, em benefício dos usuários. Porém, são obras
que poderiam ser consideradas como oportunas numa época de excedentes de
recursos, ou numa época oportuna em que a capacidade de investimento dos
Estados e dos Municípios brasileiros às permitisse. Porque, realmente, numa
escala de prioridades, estão longe de se comparar a programas de educação.
Portanto, na realidade, não cabe somente ao Governo a responsabilidade
pelo problema educacional, tanto que é o própriO MíilíSTro da Educação que,
mais uma vez, vem denunciar, mas, sobretudo, uma conscientízação dã:- comunidade, para que ela se mobilize e influencie, inclusive, as administrações
locais, a fim de que recursos para a educação sejam realmente prioritários.-E
a observação que queria inserir ao discUrSo -de V. Ex•

O SR. ADERBAL JUREMA- O aparte de V. Ex• vem, sem dúvida,
fortalecer o meu discurso. Disseram-me que V. Ex• é um parai bano corajoso,
e pelo aparte de V. Ex• a respeito de estádio de futebol, a poucas horas da
Copa do Mundo, V. Ex• de fato revelou-se muito corajoso.
Mas estamos de passagem reservada para Belo Horizonte, na quintafeira, pai'ã participar da Conferênda NaciOnal de :E:ducação, como representante do nosso Partido, num painel onde estarão presentes os representantes
de .todos os partidos legalmente constituídos. Seria até uma alegria se lá eu
encontrasse o Senador Itamar Franco representando o PMDB. Lã falarei
sobre as intenções do programa do PDS no que tange à educação nacional.
O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA- Com muito prazer.

O Sr. Itamar Franco- Primeiro, uma boa estada nas alterosas. Apesar
da inteligência de V. Ex• do seu pleno conhecimento dos aspectos educacionais, não _vai ser fácil falar das intenções do__ PDS.

O SR. ADERBAL JUREMA - Elas constam do prog~ama do PDS.
O Sr. Itamar Franco- Mas elas só ficam escritas e issá'ê o pio"r.-As in~

•

tenções do PDS só permanecem escritas! Ouço o nobre Senador Mllt6n
Cabral falar em conscientiza:ção da Sociedade, como Se- a -Sociedade tivesse
culpa do que aí está, como se a sociedade fosse culpada da centralização que
o Governo faz a todo instarite: como se a sociedade fosse culpada de, a cada
ano que passa, estarmos assistindo o minguar dos recursos da educação. V.
Ex• que é o nosso Presidente na Comissão de Educação e Cultura, aliás, muito bem escolhido, precisa ter cuidado, porque por certo vai ser criticado, vai
ser questionado por que o orçamento do Ministério da Educação e- Cultura, a
cada ano, vem caindo. V. Ex•, no início do seu pronunciamento, citou o Senador João Calmon. Eu me recordo Senador Aderbal Jurema, a luta do nosso
companheiro, para que no Orçamento da República se constituísse, pelo ~e
nos, 10% de aplicação no·setor educacional, e por incrível que pareça- e é
por isso que digo que as intenções do PDS só ficam escritas -foi um Líder
do partido de V. Ex•, que não permitiu a ap-rovação dessa emenda constitucional, batalha árdua do Senador João Calmon. Oxalá, Senador Aderbal lurema, não com os ventos da Copa que aí estão, mas com os ventos das
eleições, o PDS possa deixar de ter aquilo apenas na sua escrita e possa, realmente, praticar, porque o PDS, pelo que me consta, é Governo.

O SR. ADERBAL JUREM A -Quanto a mim,

•
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Senaâ~or

Itamar Frim-

co, velho batalhador da Educação no Congresso, lembro-me que eu~ Carlos
Lacerda, Santiago Dantas e outras figuras da época, fiZemos o anteprojtto, o
substitutivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação N-ãCioflaCE lá nós colocávamos 12% do Orçamento da República para a educação, e este substitutivo foi transformado em lei no Governo do Presidente João Goulart. Depois
começou o retrocesso, porquanto a educação não ficou apenas na área do
Ministério da Educação e_ Cultura- surgiram outros Ministérios a comandarem o processo - e, ainda há pouco, eu ouvia do representante do Brasil
no Banco Mundial uma palestra nesse seminário de prioridades educacionais
que me chamou a atençãO para uma advertência a respeito da técnica e do
processo no que se relaciona com o planejamento. Antigo estudioso das ideias de Karl Mannheim, da planificação democrática para fazer frente à plani-
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ficaçãO totalitária", -prestei bem atenção -quando S. Ex' disse que em alguns
países da EUropa, como a Inglà.terra, a Uflião Soviética e a Iugoslávia sabiam
precisar o que era técnica e o que era processo, quando se planejava alguma
coisa, e-que o Brasil que ele conh~cia, inclusive como antigo funcionário do
Ministério ou Secretaria do Planejamento, entendia muito de técnica de planejamento, mas quanto ao processo ainda estava no .. bê-a-bã". Esta foi uma
advertência muito interessante para verificarmos que não é apenas um
problema _de intenção do Governo, às vezes é um problema de know-how nacional. A oposição que diariamente cumpre com o seu dever fiscalizador precisa também saber que nós nos apercebemos das nossas falhas e estamos aqui
lutando para que elas sejam corri&idas.

O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA - Com muito prazer.
O Sr. Lomanto Júnior- Seria dispensãvel, Senador Aderbal Jurema, dizer aqui mais uma vez da admiração que tenho por V. Ex•. Se hã um homem
que enobrece esta Casa, que dignifica Pernambuco, que tem, sem dúvida alguma, serviços prestados à educação brasileira, nillguém pode superar a V.
Ex• Aliás,_eu tive o privilégio- não sei se V~ Ex• se recorda- de ainda jovem, prefeito da minha cidade, quando fui eleito Presidente da Associação
Brasileira de Municípios, no seu querido Recife, V. Ex' comandava a educação naquela época. E o que eu ouvia de todos era sobretudo a sua dedicação, o seu amor à causa da_ educação. V. Ex' falou no planejamento educacional como um dos fundamentos para a solução do grave problema que ainda se constitui numa mácul_a para nós. Somos um país que estamos dando um
tratamento ao setor educacional, infelizmente, como se ele não fosse um
grande investimento, quando todos nós sabemos qu,e o maior investimento
que nós fazemos para o desenvolvimento de um país é preparar as suas gerações para o grande desempenho do futuro. O Brasil necessita compreender
que ele precisa planejar a sua educação. Ele não pode, por exemplo- e, aí, o
Ministro tein --muita--razão - oferecer gratuitamente a educação superior ao
meu filho e deixar que o filho do meu motorista não tenha o curso primário,
não tenha acesso ao segundo grau. Há uma série de desencontros, hã uma
série de equívocos nà educação brasileira. Nós jâ fizemos muito. V. Ex• foi
um dos artífices desta melhoria por que passou o setor educacional no País.
Eu confio em V. Ex' Não quero fiais aparteá-lo para ouvi-lo, para ter o privilégio de ouvi-lo, porque quando V. Ex• fala nesta Casa, todos nós estamos
aprendendÓ mais alguma coisa.

O SR. ADERBAL JUREMA - Eu agradeço a generosidade da inter- ·
venção de V. Ex•, e o exagero quanto a minha pessoa vai por conta deste homem telúrico que a Bahia trouxe para o Senado da República.
Mas, Sr. Presidente, antes de encerrar as minhas considerações, quero
deixar bein chm) qUe o pi-Õble-ma da educação naciOnal não pode ser resolvido em termos patriarcais ou paternais quanto àquela referência do representante do Banco Mundial de que já nos assenhoramos da técnica de planejar,
mas temos fracassado, aqui e acolá, no processo de execução.
Ora, Sr. Presidente, somente através de uma universidade que participe
dos anseios da comunidade, que seja o carro-chefe cultural do nosso progresso, é que poderemos nOs, parlamentares, sem distinção de cor partidária, dizer, alto e bom SOm, a esta naÇão: t6mos um compromisso com a nossa juventude e um encontro marcado com o futurO deste País.
Era o que tinha ã dizer, Sr. Presidente. ( MuÚo bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Sobre a mesa, projeto de lei
que será lido pelo Sr.

}9-Secretárío~

-

-

É lldo o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 115, DE 1982
Institui o seguro obrigatório para cobrir os riscos decorrentes da
atividade industrial poluente.

o- Congresso Nacional decieta:Art. 19 O art. 20 do Decreto-lei n9 73, de 21 de novembro de 1966, passa ·a-·Vigora·r acresCido da seguinte alínea:
·~k) responsabilidade civil dos estabelecimentos industriais pelos danos causados ao eqUilíbrio ecológico ou às populações em decorrência dos resíduos ou dejetos poluentes lançados no meio ambiente."
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Art. 2.., Estão sujeitos ao seguro obrigatório a qUe s-e iefere a alínea k,
do artigo 20, do Decreto-lei n.., 73, de 21 de novembro de 1966, os estabelecimentos industriais cujos_ resíduos sólidos, líquidos, gasosos, ruídos,
vibrações, emanações ou radiações possam causar perigo à saúde. ao bemestar e à segurança das populações, mesmo depois da aplicação de métodos
adequados de controle e tratamento de efluentes.
ParâgraJo único. Ficãm igualmente sujeitas ao seguro obrigatóri_o as
atividades de qualqur natureza que possam causar alteração das piopriedades
físicas, químicas ou biológic3s do meici"ã"mbíeriie, nota-damente da flora e da
fauna, bem como aquelas passíveis de causar dano à seguranÇa ou ao bemestar das populações.
Art. 3'i' A contratação do seguro será efetuada pela pessoa física ou
jurídica proprietária do estabeled.mento ou resporiSável pCfã ativídácie.
Art. 4'i' O seguro garantirá os danos causados pelo estabelecimento ou
ativídade poluente, nos limites previstos em regulamento, independentemente
de culpa.
Parágrafo único. Os dãnos que excederem a importância segurada serão ressarcidos na conformidade da legislação ordinária.
Art. 5'i' Ocorrendo um acidente ecológico, terão preferênciã. no recebimento da importância segurada, segundo a ordem de apresentação dos pleitos, as vítimas de danos pessoais~ nos seB;uirites vãlores:
- -a) no caso de morte - 50 (ciilqiienta) Vezes o valor do maior salário
mínimo vigente no País;
b) no caso de invalidez permanente - 40 (quarenta) vezes o valor do
maior saláriO- mínimo- vigente flo País;
c) no caso de invalidez temporária- 30 (trfilta) vezes a·valor dO-mãior
salário mínímo vigente nó País; e
d) nas demais hipóteses- até 20 (vinte) vezes o valOr do maior salário
mínfmo vigeritt-nõ País, consoante a comprovação de despesas havidas.
Art. 69 A idenização, no caso de morte, serã paga, na constância docasamento, ao cônjuge sobrevivente e, na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos o pag·amento sera feito diretamente à vítima.
Parágrafo único; --Pãra _os fins deste artigo a cOmpinheira será equiparada à esposa, nos casos admitidos pela Previdência Sociãl
-Art. 7.., O pagamento da indenização será efetu-ado, mediante simples
prova do evento e do dano decorrente, no prazo de 5 (cinco) dias contados da
apresentação dos documentos à seguradora.
Art. 8"? O artigo 59, do Decreto-lei n'? 303, de 28 de fevereiro de 1967,
passa a vigorar com a seguinte· iedação:
..Art. 59 1':. criado, junto ao MiriíStériõ da Siúde, O Conselho
Nacional de Controle da Poluição Ambiental, como único órgão de
âmbito nacional, com a Íínalidadé específica de pfóffiov"er e-coordenar as atividades de controle da poluição ambiental. O CNCPA será
um órgão colegiado presidido pelo MiniStro di Saúde; seus
membros integrantes serão, salvo aqueles indicados pelo Congresso
Nacional, técnícos identificados com os problemas específicos da
engenharia de controle da poluição ambiental assim distribuídos:
- um representante do Setor de Administração encarregado
da Coordenação dos Organismos Regionais;-- --- - - um representante do Ministério da Indústria e do Comércio;
- um representante do Ministério da Agricultura;
- um representante do Ministério das Minas e Energia;
- um representante do Ministério dos Transportes;
- um representante do Setor da Administração encarregado
da Ciência e Tecnologia;
·
·- um representante do Estado-Maior das Forças Armadas;
- três representantes de administrações estaduais ou municipais, atuantes no setor do controle da poluição ambiental, a serem
indicados pelas respectivas entidades a que pertenceffi;
- quatro representantes do Congresso Nacional, sendo dois
indicados pela Câmara dos Deputados e dois iridicados pelo Senado
Federal.
§ }9 Em casos específicos, serão ouvidos, pelo Cónselho, representantes das Confederações Nacionais da Indústria, -da Agricultura
-e do Comércio.
§ 29 O Conselho poderá ainda solicitar a cooperação de outras
entidades, estatais ou não, quando assim considerado necessârio.

Art. 9.., O parãgrafo único, do artigo 69, do Decreto-lei n9 303, de 28 de
fevereiro de 1967, passa a vigOrar acresCido do seguinte item:

•

XIII- Fixar, em portaria, o elenco das atividades industriais
ou outras potencialmente danosas ao meio ambiente, classificandoas em categorias próprias, segundo o grau de risco apresentado e det~rmin_ar o mont.an~e do seguro obrigatório a que estão sujeitas."
Art. I O Caso seja necessário recorrer às -Vias judiciais para receber o valor do seguro, observar-se-â o procedimento sumaríssimo previsto no Código
de Processo Civil.
Parágrafo único. VC:fifiCalldo o Juiz que a seguradora retardou injustificidamente _o paga-mento, aplicar-lhe-á, na sentença, mUlta de 5 (cinco) a 10
(dez) salários mínimos vigentes na região e que reverterã em benefícío da vítima do _dano. Art. II Nenhuma empresa ou ativídade considerada potencialmente
danosa ao meio ambiente pelo Conselho Nacional de Controle da Poluição
Ambiental será autorizada a funcionar sem prova da contratação do seguro
instituído na presente Lei.
Art. 12. O seguro instituído na presente Lei será privativo de instituição financeira integrante da administração pública indireta~
Art. 13. O Poder ExecutiVo regulamentará a presente Lei no prazo de
30 (trinta) dias.
ArL 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publícação..
Art. 15. São revogadas as disposições em contrárío.

•

JUSTIFICAÇÃO
Os freqUentes acidentes ecológicos verificados tanto no Brasil como no
exterior foram capazes, dentre outras conseqilencias, de despertar a consciência humana para o grave problema da poluição ambiental. As atividades industriais e outfas afins, cada vez mais sofisticadas tecnologicamente e ampliadas em termos quantitativos, representam um crescente risco para o indispensável equilíbrio que "1iâ de ser mantidO entre os diveisos agentes que compõem
a natureza. Coilstittii hoje lUgar comum dizer-se que a sobrevivência da espêcie humana se encontra mais ameaçada em função dos ininterruptas ataques
desfechados contra o meio ambiente pela atividade produtiva do que em razão da ameaça .de eclosão de um conflito nuclear eiltre as grandes potências.
É que esta última hipótese transforma-se, a cada dia que passa, em remota
possibilidade enquanto o devastador efeito da atividade humana predatória
se faz presente continuamente em todos os recantos do planeta.
Esta nova realidade, para a qual o homem desperta universalmente, fez
surgir movimentos políticos expressivos cUjo núcleo das preocupações é precisamente a proteção do meio ambiente, a busca de fórmulas capazes de permitir uma convivêri.Cia harmónica entre o sei- e a natureza. No Brasil, talvez
por não haver ainda alcançado o nível de desenvolvimento industrial de outros países mais avanÇãdos, tais moVimentos se encontram em fase incipiente
mas com crescente influência no âmbítO cultural. Amplia-se gradativamente
entre nós o número de entidades e pessoas preocupadas com a exploração
predatória da região amazóniCa, com os alarmantes níveis de toxinas prejudiciais à saúde encoritradas na atmosfera dos grandes centros populacionais,
com o desaparecimento de espécies vegetais e animais, enfim, com a qualidade do meio ambiente que nos circunda.
Os recentes desastres ecológicos tornaram inadiável a adoção, por um lado;-de nlididas preventivas eficazes, e, por outro lado, de normas cap-azes de
minimiiã.r os- dãii.Os dCCofrentCs- dO infortúnio. Quanto às primeira, jã existell!
órgãos- a rlíVerfedúã.I, estadual e municipal precipuamente instituídos para
atender a tais finalidades. Infelizmente1 inexiste até o presente um sistema eficaz que permita a pr"Õnta reparaçãO dos danos na ocorrência de um acidente.
Impõe-se, por isto, a -instítuci6niilizaçâo d-e um mecanismo de Seguro· obrigatóriO para cobrir os riscos da re-spo~sabilic!ade civil dos estabelecimentos industriais e itividad.es potencialmente poluentes.
QUando se trata de disciplinar matéria que relevã da responsabilidade civil cumpre antes, de mais nada, definir a filosofia social que" irá inspirai a no-rmatividade emergente. Basicamente, oferece-nos o espectro teórico duas alternativas: seja optar po-r uma resporiSabilidade ilimitada do agente causador
do dano mas SUjeitando--a à prova da ocorrência de Culpa; sej~ escolher uma
m0dali-d3de de responsabilidade objetiva qtie índep(mde de prova de culpa
m·as é limitada na sua ampli~ude. Acre~itamos que-a complexidade da vida
moderna tende cada vez mais ã- descartar a primeira das hipóteses em benefício da segunda. Importa menos a origeffi, a causa, o motivo ensejador do
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evento do que a necessidade social imperíosa de reparar o mal causado a terceiro. Este, jã abalado pelas conseqüências diretas e indiretas do acidente,
não pode estar às voltas com os intrincados aspectos legais que sempre surgem quando é necessário determinar a culpa de alguém. Esta razão, levou-nos
a adotar para o projeto em pauta uma orientação que se aproxima dos cânones definidores da responsabilidade objetiva. Assim, fica esulbele_ciêlo que o
seguro obrigatóri4iinsiiluído cobrirã os riscos de danoS até cCrtos.limites que
serão posteriormente definidos em regulamento segundo a natUreza da atividade. Remete-se atribuição ao Conselho Nacional de Controle da Poluição
Ambiental por ser um órgão integrado por especialistãs da Câmara dos Deputados e outros tantos do Senado Federal a fim de que as decisões em tão
importante matéria não permarleçam imunes à superVisão- política.
Não poderia escapar à nossa percepção o fato de que os danos decorrentes de acidente ecológico, em determinadas hipóteses extremas, venham a ultrapassar o valor compulsoriamente segurado. A previsibilidade humana é falha e seria utópico tanto admitirmos qtie tal hlp6iese não venha a ·ocorrer
com6 ser possível, economicamente, determinar a cOntrãtaÇão de uma apÓlice suficientemente elêvada para cobrir -todas as eventualidades possíveis. Por
outro lado, não entendemos justo nem razoãvel que as vítlinas deva,m arcar
sozinhas com os ónus dos danos excedentes ao valor segurado. Determinouse, em conseqüência, qtie, em tais CasOS~ a: res-ponsabilidaçie passaria a--ser re•
gulada pela legislação ordinária competente.
Cumpre, finalmente, fazer inenção à expressa prioridade que é dada ao
ressarcimento das vítimas de dano pessoal. Entendemos que o ser deva ter
primazia sobre o haver em toda e qualquer situação, nomeadamente quando
se trata de reparar um mal injustamente causado. Os casos de morte, invaliM
dez permanente e temporária têm quantias de referência indenizat6ria fixas
(50,40 e 30 vezes o maior salãrio mínimo vigente no PaíS, respectiva.mente)
enquanto que as demais hipóteses serão ressarcidas consoante as despesas
efetuadas, até o limite-de 20 (vinte) vezeS o Maior salário mínimo vigente no

.

~~

Acreditamos que a proposição em pauta tem o mêrito de assegurar Um
mínimo de proteção às populações diuturnamente expostas a graves riscos
sem, por outro lado, onerar em demasia o setor empresarial. Tem o Estado,
enquanto agente promotor do bem comum, o indeclinável dever de disciplinar assunto de tão magna importância o mais breve possível a fim de que inúmeras pessoas e o próprio meio ambiente não permmaneçam indefesos ante
um processo produtivo crescentemente perigoso.
Sala das Sessões, 7 de junho de 1982. - l/amar Franco.

LEGISLAÇÃO CITADA
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DECRETO-LEI No 73 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as
operaçõeS de seguros e resseguros, e dá outras proVidênciãs.
••••••••••
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Art. 20. Sem prejufzo do disposto em leis especiais, são OhriSatórios -Os
seguros de:
a) danos pessoais a passageiros de aeronaves comerciais;
b) responsabilidade civil dos proprietários de veículos automotores de
vias fluvial, lacustre e marítima, de aeronaves e dos transplantadores em geral;
c) responsabilidade civil do construtor de imóveis eril zonas urbanas por
danos a pessoas ou coisas;
d) bens dados em garantia de empréstimos oti financíanientos de fnsiituições financeiras públicas;
e} garantia do cumprimento das obrigações do incorporador e construtor de imóveis;
f} garantia do pagamento a cargo ·de mutuário da construção Civil, inclusive obrigação imobiliãria;
g) edifícios divididos em unidades autónomas;
h} incêndio e transporte de bens pertencentes a pessoas jurídicas, situadas no País ou nele transportados;
I} crédito rural;
j) crédito à exportação, quando concedido por instituições financeiras
públicas;
I) danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou
por sua carga, a pessoas transportadas ou não. (Lei 619/74.)
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DECRETO-LEI N9 303, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Cria o Conselho Nacional de Controle da Poluição Ambiental, e
dá outras providências.

...... ' ........ .. .... .......................................... ; .... .
'

-

~

Art. 59 ~ críado,junto ao-Miriistério da Saúde, o Conselho Nacional
de Controle da Poluição Ambiental, como úníco órgão de âmbito nacional,
com a fmalidade específica de promover e coardenar as atividades de controle
da poluição ambiental. O CNCPA será um órgão colegiado presidido pelo
Ministro da Saúde; seus membros integrantes serão, obrigatoriamente, técnicos identificados com os_problemas específicos da engenharia _de controle da
poluição ambiental, assim distribuídos:
- um represenfante do Setor de Administração encarregado da Coorde~
nação dOs Organisnios Re"gionais:
-um representante do Ministéri(,- da indústria e do ComérciO;
- tim representante do Ministério da Agricultura;
-um representante do Ministério das Minas e Energia;- um representante do Ministério dOs Transportes;
- um representante do Setor da Administração encarregado da Ciência
e Tecnologia;
-um representante do Estado-Maior das Forças Armadas;
-três repr~eptantes de administrações estaduais ou municipais atuan~
tes no setor do controle da poluição ambiental, a serem indicados pelas respectivas entidades a que pertenCem.
§ 19 Em casos específicos serão ouvidos pelo Conselho, representantes
das Confederações Nacionais da Indústria, da Agricultura e do Comércio.
§ 29___ O Conselho poderã ainc_ia solicitar a cooperação de outras entidades, estatais ou não, quarido assim considerado necessário.
Art. 69 O Conselho funciortarâ como órgão normatiVo e planejador,
agindo ainda como único coordenador específico de assunto junto ao Governo Federal e aos órgãos executores da política de controle da política: ambientaL
Parágrafo único. O CNCPA terã as seguintes atribuições:
I - estudar, rever ou aprovar, mediante portaria, as normas e limites necessários ao controle da poluição ambiental em âmbito na-cional e em âmbito
·regional, ouvidos os órgãos competentes;
II - normalizar e uniformizar as técníCa_s de_ trabalho a serem adotadas
oficialmente no País, para controle da poluição ambiental, em colaboração
com os órgãos executores do controle da poluição ambiental;
III- fixar normas gerais para o controle, prevenção e correção da poluição ambiental causada por estabelecimentos índustriais, comerciais, agropecuários; instalações de queima de lixo; motores de combustão e veículos a
motor de combustão ou qualquer outro dispositivo capaz de poluir o ambiente;
IV- elaborar um sistema de norm_as de apoio, cooperação e estímulo
a~s _investime~tos _p~~v_!!sJos .eJP controle da poluiçã~ ambiental;
V -coordenar estudos sobre as práticas de coleta, transporte e dispo~
sição final do lixo;
_~-VI- organizar planos nacionais de contrôle da poluição ambiental e
programar sua execução;
VII- estabelecer o grau de responsabilidade pela poluição, no caso de
mais de uma entidade estar poluindo o ambiente;
VIII - arbitrar e atuar como órgão de recurso em questões interestaduais;
IX- promover pesquisas, dar aSsistência téchiêa e colaborar com as en~
tidades de ensino p.o trein~rnento Qo pessoal em assuntos de suas atribuições;
X- promover campanhas de divulgação educativa e de orientação da
opinião pU~Iica; -em assuntos de poluiÇão timbiental;
XI -orientar outras entidades, estatais ou não, em assuntos relativos ao
controle da poluição;
XII - Promover a celebração de convênios e acordos com entidades
públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras, para o bom
desenvolvimento de seus trabalhos.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de
viço Público Civil.)

Ser~

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O projeto lido serâ publicado e
remetido às comissões cOmpetentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
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REQUERIMENTO N• 114, DE 1982

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 155, de 1981 (apre·

Sr. Presidente:
Nos termos do art. 195, inciso I do Regimento Interno, requeiro a inClusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n9 55/81, que "veda a
participação do _Presidente e Vice-Presidente da República, Governadores e
Vice-GoVernadores, Prefeitos e V ice-Prefeitos nas campanhas eleitorais",
cujo prazo, na Comissão de Constituição e Justiça já se acha esgotado.
Sala das Sessões, 7 de junho de 1982. --Itamar Franco.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -O requerimento que vem de

sentad·o pela ComisSão de EconOmia como conclUsão de seu Parecer n9 939,
de 1981, com voto vencid9 do senador José Fragelli), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Venêcia (ES) a elevar em Cr$ 14.091.700;00 (quatorze
milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida
cónsolidada, tendo

PARECERES, sob n• 940 e 941, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos, José Fragelli e Tancredo Neves; e
-de Municípios, favorãvel.

ser lido, nos termos regimentais, será publicado e incluído oportunamente em

Ordem do Dia.
O Sr.ltamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra para justificar orequerimento.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Itamar Franco, para justifica_r o requerimento.

5
Votação, em turno único, do Projeto cte ResOlução n9 192, de 1981 (apresentado pela ComiSSão de Economia c9mo conclusão de seu Parecer n9 1.159,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de V alinhos (SP) a ~levar em
Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oito milhões, noventa e um mil, quinhentos e vinte
cruzeiros) o montante de sua dívida consolid~da, tendo

PARECERES, sob n•s 1.160 e 1.161, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com

O SR. ITAMAR FRANCO (Para justificar. -sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores, é para dizer da importância deste projetá por
nós apresentado. Há cerca de 1 ano, já ·prevíamos exatamente o que estã
acontecendo: o acesso de governadores, do próprio Presidente da República e
' de prefeitos à televisão e ao rádio, em detrimento dos Partidos de Oposição.
Sr. Presidente, ao apresentar este projeto, o noSsO~ Objetivo foi exatarrien, te procurar demonstrar que o pleito de 1982, pela- súa irilpórtância, inerece
também ser devidamente analisado sob o prisma da ação direta do Governo,
. sobretudo nos meios de comunicação. Desta forma, Sr. Presidente, entendemos necessário que este projeto venha ao pelnârio do Senado, para o seu debate e sua ampla discussão. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Estã finda a Hora do Expe·

diente.
Passa-se à

voto vençido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípiõs, favorãvel.

6

Votação, em

•

fumo úi1ico, do Projeto de Resolução n• 183, de 1981 (apre-

sentado pela ComiSSão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.098,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro
mil e duzentos cruzeiros) ó inontante -de sua dívida consolidada, tendo

PARECER, sob n' 1.099, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

...

.

7
Votação, em turno único, ~ao Projeto de Resolução n• 258, de 198 l (apre·

ORDEM DO DIA
Não há quorum.
Em conseqUência as matérias da pauta de hoje, todas pendentes de votação, deixam de ser submetidas ao Plenário, liC:ando sua apreciação adíada
para a próxima sessão.

São os seguiiites os itens cuja apreciação é adiada

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.424
de 1981), que autoriza a· Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar
em Cr$ 8.613.200,00{6ito milhões, seiscentoS e treze mil e duzentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n•s 1.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
-de CoizStitUição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios. favorável.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n">t160, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 953,

de 1981), que autoriza a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP,
a contratar operação ·de crêdito no valor de Cd 772.500.000,00 (setece~tos e
setenta e dois milhões e- quinhentos mil cruzeiros), tendo PARECER, sob n~ 954, de 1981, da Comissão
__:_de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridic1dade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
2

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 266, de 198 J (apre·
sentado pela Comissão de_ Economia cOmo conclusã~ de seu Parecer n~ 1.452,

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em
Cr$ 39.300.000,00 (trinta e n-ove milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n•s 1.453 e !.454, de 1981, das Comissões:
---de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favOrável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 225, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.285~

9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como· conclusão de seu Parecer n.,. 145,

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal (MG) a elevar em

de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a elevar em

Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta ·e um mil, cento e cinqUenta cruzeirOs) o mon_t_ante de sua dívida consolidada, tendo

Cr$ 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n•s 1.286 e 1.287, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com

PARECÉRES, sob n's 146 e 147, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade. com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso, e
-de Municípios, favorâvel.

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 122, de 1981 (apre·
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer

n~

781,

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em
Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendO

PARECERES, sob n•s 782 e 783, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.

10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 33, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 189,

de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltapira (SP) a elevar em Cr$
29.745.360,00 (vírite e nove riliihões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos -e Sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
~

PARECiõRES, sob n's 190 e 191, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnãlidade-e juridicidade; e
- dC Municípios, favorável.

•
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18

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e_ trinta cruZeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

Discussão, em turno, do Projeto de Resolução n• 40 de 198.1 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 318, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em CrS
5.700.000,00 (cinco inilhões e setecentOS mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela_ constitucionillidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)

12
Votação, em primeiro turrio,-do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciãrio, na forma que eSpecifica, tendo

PARECERES, sob n>s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de ConstitUição e Justiça. pela constituciorialidade 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 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 Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.
14
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 C Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutívo da Comissão de
Constituição e Justiça.

iS
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável.
16
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 25_~, ?e
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivoS à
Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13 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 juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças. favorável.
17
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

·-
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981, das Comissões:
- de C onstituiçào e Justiça;
-de Legislação Social:
- de Serviço Público Civil; e
• - de Finanças.

19
Discussão, em primeiro turno, dO Projeto de Lei do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contãbil e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n>s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc;
-- de Legislação Social, favorável;
--de Serviço Público Civil, contrário; e .
- de Economia, favorável, com as Emendas de n'1s 1 e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 35/82, ·do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para recxame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume) - Esgotada a Ordem do Dia,
volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles.

A SrV- Eunice Michiles- Desisto da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
QUando a Emenda Constitucional n'~8 acrescentou ao art. 97 da Emenda
Constitucional n" 1 o§ 39, quis-se oferecer aos concursos públicos um prazo
razoável, dentro do qual a AdmiTiistração Pública teria, conforme suas necessidades, a possibilidade de aproveitar os que se submeteram a provas públicas, eliminando, destarte, seguidos e constantes concursos quando ainda houvesse candidatos habilitados.
Dizendo que;: ..nenhum concurso público terã validade por prazo maior
de quatro anos contados da homologação", procurou-se evitar, para a Administração Pública, desnecessárias despesas com novos concursos,
aproveitando-se os já habilitados. Melhor seria que o legislador de então,
com poderes que Ato Institucional lhe dava, dissesse mais, determinando que
o concurso seria válido até a nomeação do último candidato aprovado~ O
que, realmente, causa espécie são continuados co-ncursos para um determinado cargo quando ainda existem candidatos aprovados e isso porque,
encurtando-se os prazos de validade do concurso para um ano, por exemplo,
e chamando um percentual que a Administração julga necessário para um
dado momento, os demais concursados vêem-se eliminados pelo decurso daquele prazo.
- -Quando se trata, então, de certos setores da Administração Pública que
mantêm par~ os habilitados escolas para melhor aprimorar o candidato,
torna-se mais incompreensível a abertura de novos concursos quando ainda
existam candidatos aprovados.
Essas considerações vêm a propósito do que se passa na área de fiscali~
zação de tributos federais, onde se observa, amiúde, a abertura de concursos,
con-cursos esses com: prazo de validade de um ano. Pelo raciocínio que traçamos a respeito, salvo melhor juizo, estã faltando uma posição mais lógica aos
responsáveis Por esses COricursos, porquantõ hã de se considerar em casos tais
que existe a Escola da Administração Fazendâria, justamente para aper~
feiçoamento dos concursados. Assim, habilitado que estã o candidato, não
importando em que grau de classificação esteja na lista de aprovações, encontrará naquela escola a preparação necessária para, pli:namente, exercer as
funções de fisCal de tributos federafs, parecendo-nos -desnecessários novos
concursos para igresso nessa carreira. Já que o prazo de validade é tão curto,
seria mais económico e mais consentâneo com a atual dinâmica da.AdministraçãO Pública que, pelo menos, fosse prorrogado esse prazo até o limite que
dá a Emenda Constitucional n9 8, em seu § 3'í'.
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Ademais, a carência de fiscais de tributos e vagas existem, aten-tando~se,
também, para os claros que ocorrem anualmente em razão da faixa etária dos
ocupantes dessa carreira. Segundo afirmou mesiÍlo o MiniStro da Fazenda,
não faz muito, a lotação atuaJ é de 4.255 fiscai~ "para umii neCeSsidade f'txada
de 7.723 cargos", chegando-se à conclusão, portanto, da existência de 3.468
vagas.
Um dos objetivos_ maiores- no atu_al estãgi9 de: nossa eçonóinl8.- é o
de arrecadar e cada vez mais. Para tanto, necessâiio se faz um funcionamento
perfeito, a contento; da lnãquina adminiStratívã-lio -a-m6Ito da fiscalização.
Parece-nos, pois, que o aproveitamento dos concursados é medida que se faz
urgente.
Temos, por princípio-, -quelódos os Ca"itdídatos habilitados em concurso
estão aptos a exercer as funções para as quais prestaram provas. Hã um vezo,
na Administração Pública, que tem de ser modificado. Abrem-se concursos e
mais concursos, aproveitando-se apenas os primeiros colocados e, ao depois, caducam-se os prazos de sua validade, com isso cerceando-se o aproveitamento dos demais habilitados. Embora mereçam loas os primeiros colocados,
não nos parece sejam menos capazes os que não lograram altos índices em
suas notas e, afinal, também se acham habilitados. E, no caso que ora abordamos, ainda mais injustificada a política adotada, 'porquanto o _Ministério
da Fazenda possui a Escola de Administração Fazendãria, onde os concursados receberão a especialização de que necessitam para a fiscalização tributária.
Esperamos, assim, que o Ministério da Fazenda veja com bons olhos a
situação dos concursados habilitados para fiscal de tributos federais, proporcionando o aproveitamento a que fazem jus e que, em última instância, faça
prorrogar a validade do c-oncurso, por interm~io do DASP, até que o último
candidato aprovado seja nomeado.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Lomanto Júnior.
O SR. LO MANTO JÚNIOR (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.·
Presidente e Srs. Senadores:
Ouvimos nesta Casa, todos os dias, reclamações e críticas à ação das autoridades. O comentário mais comum é de omissãO do Governo- face a esse ou
àquele problema; face a essa ou àquela dificuldade que se abate sobre a população do País em algum de seus múltiplos segmentos.
Tal situação não -é, a rigor, -um priVilégí6 br"a.Sileiro. -Em-certo sentido, os
Parlamentos existem em qualquer parte, exatamente para isso. Para ouvír e
dar ress_onância às queixas e reívindicações do povo, ·no pressuposto de que
isso contribuirã para informar e motivar a ação governamental.
É possível, todavia, que o coro de lamentações ouvido no âmbito parlamentar seja, no Brasil, mais extenso e agudo que em outros paises, exatamente pela amplitude de seu Território, pelo volume assustador-de sua população
e pela constelação de carências económicas e de disencontros -sociais- que
marcam a dura e amarga realidade de nosso quotidiano.
Somos, ainda, uma Nação na fase histórica da construção nacional, do
desenvolvimento, do inventário e do equacionamento incessante das soluções. _Kse me perguntassem o que considero mais difícil nessa ordenação de
ações a deflagrar e a ultimar, no painel pátrio- diria eu que é a questão das
prioridades a escolher.
Se os recursos são escassos e as necessidades nacionais, múltiplas, - é
preciso escolher o que fazer, para que o importante, o que produza maiores
efeítos multiplicadores seja realizado em primeiro lugar, criandO solo fértil
para outras empresas.
Creio que no Brasil nada supera, vistas as coisas desse ângulo, o que se
puder objetivar- em termos de política e de ação administrativa- para elevar o nível sanitário da população, condição primeira para melhorar as condições gerais de existência dessa heterogênea e sofrida massa humana que
ocupa o Território Nacional.
O elemento humano é a riqueza maior de uma nação e ê, tainbém, o objetiv"õ-priOdJ>al, no qual deve concentrar·se a ação do Estado. Nunca é demais- afirmar que o EStado existe para servfr" ao homem.
É na linha Uas presentes considerações que trago ao conhecimento da
Casa alguns dados e informes relativos à campanha em boa hora imple"mentada pelo Ministêrio da Saúde, desenvolvida sob o rótulo de "Ação de Controle
da Poliomielite".

Está prevista para o dia 12 dejunlio vindouro, em todo o País, uma nova
etapa da Campanha, ou seja, outra vacinação em massa de nossa população
infantil, como já foi feita nos dois anos anteriores. Que não falte a ela a colabo-rã.Ção do povo!

•

O primeiro fato positiVo a regist_rar, no limiar dessa saudável e patriótica
batalha para a qual prepara~se o Ministério da Saúde, é que, como resultado
das quatro vacinaçÕes realizadas, deS:cte 1980 já houve um decréscimo substancial na incidência da doenÇa, através d_o País.
Tal incidência, depois de haver ostentado marcas incómodas para _o orgulho nacional, fixou-se tranqiiilizadoramente enl 1 caso, por 100 mil habitantes, que constitui, cabe dizer, o limite de controle internacionalmente estabelecido.
-Mas para que o êxito seja mantido, é preciso que a vacinação tenha continuidade, de forma a incluir na indispensável faixa de segurança, o acréscimo.
incessante que ocorre na população infantil do País. 1:: a linha certa adotada
pelo Ministériá-da Saúde, na ação a cargo de s_ua Secretaria Nacional de
Ações Básicas de Saúde.
Sr. Presidente, essa uAção de ContrOle da Poliomielite" exprime de maneira inconfundível uma prioridade que, em boa hora, elegemos e que está
sendo atendida com extraordinária eficácia pelo Ministro Arcoverde e sua
equipe. :1! com esforços como este que se constrói o futuro de uma nação.
O assuiito, no meu entender, transcende ao âmbito de um simples tema
admiriistrativo e é de_vital interesse para o PaíS. Creio que a nenhum brasileiro deixará de interessar o que se fez e- o cjue se está fazendo para neutralizar,
no País, o demônio destruidor de poliomielite.

o:

Daí encaminhar para publicação no Diário do Congresso, em seqUência a
este breve discurso - que é um registro e um aplauso, face à ação do dinâmico Ministro Arcoverde- o texto informativo procedente da Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde sobre os diferentes aspectos que permitem o
conhecimento objetivo e a avaliaç_ão d3. CanlPanha á que me referi.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0 SR. LO MANTO JO.
NIOR EM SEU DISCURSO:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Em 14-5-82
Oficio SNABS/GAB N• 014 (CIRCULAR)'
Do S6cretárío Nacional de-Ações Básicas de Saúde
Endereço Esplanada dos Ministérios, bl. 11 - 8• a. - s/841
Ao Secretário
Assunto
Senhor Secretário,
Tendo em vista a realização da próxima etapa da "Ação de Controle da
Poliomielite", prevista para o dia 12 de junho vindouro em todo o Pafs, encaminhamos em anexo a essa Secretaria; como- nas etapas anteriores, informações
relativas à programação e avaliação das atividades.

•

Aproveitamos a oportunidade para incluir dados atua/izados sobre o
com,p_o_rtamento epidemiológico da poliomielite no País, que atestam a eficácia
das quatro campanhas já realizadas, desde 1980. Em /981, a incidência da
doença fixou-se em 0,1 caso por /00 mil habitantes, que constitui o limiJe de
controle internacionalmente eStabelecido.
Deve ser salientado, porém, que a consolidação do êxito alcançado irá
depender, necessariamente, da continuidade dos esforços empreendidos, e,
nesse sentido, esperamos contar-mais uma vez coin o empenho de Vossa Excelência.
Atenciosamente. - João Baptista Risi Júnior, Secretário Nacional de
Ações Básicas de Saúde.
Anexos:
I - População alvo estimada para 1982
II --Quantitativos de ·vacinas a serem· distribuldas
III- Dados técnicos da vacina
IV- Fluxo das Informações - 1• etapa
V- Planilha de resultados finais
VI -Casos de poliomielite informados pelas Secretarias Estaduais de Saúde
-1981
VII- (Grãfico) - Casos de poliomielite pjperiodo de 4 semanas- 197581
•

·•
•
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-ANEXO I POPULAÇÃO RESIDENTE DE MENORES DE I ANO,
I - 4 ANOS E O - 4 ANOS, ESTIMADA PARA
lP DE JULHO, SEGUNDO TAXA GEOMlOTRICA
ANUAL - (CENSO 1970/1980) E COMPOSIÇÃO
ETÃRIA (CENSO DE 1-9-80) (1), CORRIGIDA
PELA TAXA DE SUB-ENUMERAÇÃO DE 4,5%, EM 1982

{4,5%) EM 01.07.82
-

1

ANO

1 - '

ANOS

'

15.126.80~

HL91f>.767

NOR:rE

25t. .794

980.475

1.235.269

RO

25.:351
13-298
60.232
3. 252
144.828
7.833

98.M7
o48. 782
241.56()
1o4 .030
548.716
28.734

123.998
62.080
301.798
17.282
693.544
36.567

1.266.]70

4.812.233

6.078.403

AC

""
RR
PA

Jü?
NORDESTE

""
PI
CE

RN
P3
PE
AL

"'
SE

BA

SOOI::STE

>!C

]60.467
86-:4:34
185.887
64.785
98.478
207.613
75.628

"

40.669"
346.168

630.846
320.041
673.5.50
235.414
360.T9"0 772.083
291.676
!60
1.57.968
1. :no. 203

791.313
406.l,75
859.437
300.199
458.768
979.696
367.304
201
198.637
716.373

16.0._000
HJO.OOO

A.I1AZO~AS

500.000

.

30~000

ROR.Ãl.MA

1.200.000

PAP.Á
~Ã

80.000
1.200.000

t".ARANHÃO
PIAU!

700.000

CEARA

1.700.000

RIO GR.!.!IDE DO NOR'I'E

550.000

PAP.A!SA

850._000

PE~/J'$UCO

2.000.000

ALAGO AS

1. 200.000
370.000

SERGlP:S

3.100.000

BAHlA
MIN.~S

4. 800._000

GER:\!S

ESP!R!!O S~TO

600. 000

RIO DE JA.'<EI RO

3.000.000

7.745.734

SÃO PAL1..0

8. 000.000

2 .010. 43L.
315.702
1.327.UO
Lo .092.178

PARiiJ;;Á

2.300.000

RIO GRA.\'Dt:

.o.u

2.574.73o4

MATO Gi\OSSO DO SUL -

l5"<J9 .lO I

l. 1.27. ~34

MATO

2!JH. ',K(l

sr

774.402

SUL

512.693

2.062

l'b:

:l:.>l!.t)JJ

RS

102.411
20:?.ó0)

411.226
819.27(.

C. O.ES'I'E

26"2.775

1.019.852

HS
>IT
GO

44.50(>
44 .t.42
130.792
4). 035

177.416
169. 06L.
506.610
lf>6. 76:::.

513.637

l~"""'
282.627

221.922
213.5-06
637.402
209.797

-----

Obs._: _{1) Sin<lp~~· l'~c·li::•in .. r , 'l,lb<.!la-:Õt:~ !;v.:Jr.;a<.!n~ .:lc• Cc::\Sç ~H::J.o-grãf!t:c ·
- !!lGE 1981 .

•

QUAN!IDADE 1~

6.252.204

FO:rrr: Tlidsil• ~;.:.dU-i-.) J . . . i:p:..;,·:~...:o!ot•i.:~i$~;,..:.:_::.;:inis:~rio <.Ln. S.:lÚdL.

•

F't.DERAÇÃO

398.6:!3
61.907

1.611.801
2~3. 795
J.OúS. 83:.>
3.317. 776

DF

DA

1.493~530

ES
RJ

se

UNIDADES

ACR>:
ANOS

3. 789.962

BRASU.

QUANTITATIVOS DE VACINAS ANTIPOLIOMIELITICAS
A SEREM DISTRIBUIDAS AS UNIDADES DA
FEDERAÇÃO PARA A VACINAÇÃO EM 12-6-82

RoNDtl:liA·

POPUI.Jo.çj;"O" EST!MA.DA E CORRTGTDA

U.F.

Terça-feira 8 2045

950.000

SANTA CATARINA

no

SUL-

cr.osso

GOIÁS

DISTinTO FDER.\L
B E: AS I L

l. 5&0. oco

400.000
420. coo
1.100.0-00
4l.O.OOO
37.310.000

ETAl'A
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-Anexo III-

anos de idade, procurando-se dar cobertura total a este grupo, independente
do estado vacinai anterior.

DADOS TÉCNICOS DA VACINA

10- REGISTRO DAS VACINAÇÕES
Recomenda-se que a partir das Campanhas Antipólio de 1982 sejam registradas as vacinas aplicadas (pelo menos em menores de l ano), por dose, isto é, se foi a 1•, 2•, 3• dose ou reforço. (Dose de reforço em menores de 1 ano
só ê justificâvel em Campanha.)

RIT

3 -COMPOSIÇÃO
Cada dose contém no mínimo: póliovírus atenuados dos tipos
I= !.000.000 TCID50, tipo II • 100.000 TCID50 e tipo
III,;, 300.000 TCID50, na forma de suspensão.
4- INDICAÇÃO
Imunização ativa contra a poliomielite
5 -APRESENTAÇÃO
TUbo conta-gotas plástico contendo 25 doses.
Desenrosque a tampa e pressione o tubo levemente para administrar a
vacina.
Coloração: rosa. Uma coloração amarelo pálido não implica em alteração das característica da vacina.
6- PRAZOS DE VALIDADE E CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO
a) Para frascos fechados: nos armazéns e almoxarifados centrais, a vacina deverã ser conservada a - 209C, tendo a validade estabelecida para o lote.
A nível local, no entanto, (Postos de Vacinação) deve ser conservada no refrigerador à temperatura entre + 4 a + 89C, condição ·esta em que se manterã
vâlida pelo período de até 12 meses, desde que não ultrapassado o prazo de
validde estabelecido para o lote da vacina.
b) Para frascos abertos: os frascos em utilização deverão ser conservados em referigerador entre + 4 a +89C ou em recipienteS -de ísopor com gelo,
podendo desta forma serem utilizados pelo período de até l (uma) semana.
7- VIA DE ADMINISTRAÇÃO
A vacina antipoliomielítica 'Sabin" deverá ser administrada por via oral
(2 gotas= I dose) segundo o esquema abaixo.
4

8-ESQUEMA DE VACINAÇÃO
O esquema utilizado nos Dias Nacionais de Vacinação Antipólio é diferente daquele utilizado nas vacinações de rotina. Quando se utiliza a estratégia de Campanha, o grupo etário alvo vai do recém-nascido até crianças de 4
TELEFONES QUE •STARÃO RECEBENDO INFORMAÇÕES
DURANTE O DIA DA VACINAÇÃO 12-6-82

REGIÃO .MORTE:

CORSAM

-

(051)

223-9794

-

225-1292

(061)

22S-2425

R.:~:nnl

369 oU

!l-OBSERVAÇÕES
Durante a Campanha é recomendável utilizar uma única apresentação
da vacina para facilidade operacional. Caso haja sobras em outras apresentações, reservá-laS para auso na rotina. -~Anexo

COR SANE

-

(061)

223-943,1) -

(061)

.225-2425 Ramal· 3"76

IV-

FLUXO E PERIODIC!DDE DAS INFORMAÇÕES SOBRE A I• ETAPA
DA AÇÃO DE CONTROLE DA POLIOMIELITE EM 1982
Com Ieferência às informações a serem transmitidas ao Ministério da
Saúde, por ocasião do Dia Nacional de Vacinação contra a Poliomielite (primeira etapa- 12-de junho), comunicamos que:
1- Durante o Dia NaciOnal da-Vacinação- 12/06-

- Informar por telefone para as respectivas Coordenadorias Regionais
de Saúde, em Brasília, até 16 horas (hora local):
-o número total de crianças vacinadas no grupo etário de O4 anos, e o número total de crianças vacinadas fora desse grupo
etário - sem distinção de capital e interior.
-A mesma informação deverá ser
fones, atê 21 horas (hora de Brasília).

~omplementad~,_p_elos

mesmos te!e-

2- Resultados definitivos
-A planilha de resultados finais (Anexo III do OF. SNABS/GAB N•
014- CIRCULAR) deverá ser enviada-para a Divisão Nacional de Epidemiologia - Ministério da Siiíde - E-splanada dos Ministérios, Bloco 11 8• andar- sala 829- CEP 70.058- Brasília-DF, atê o dia 25-6-82 para a
consolidação final dos dados da 1• etapa em todo o_ País.
-ANEXO VAÇÃO DE CONTROLE DA POLIOMIELITE
NÚMEROS E PERCENTUAIS DA VACINAÇÃO REALIZADA
NO DIA 12·6-82

:no

CRU P O
ETÃRIO

REGlÃO ~ORDESTE:

•

9 - APLICAÇÃO SIMULTÃNEA DE OUTRAS VACINAS
A vacina antipõlio pode ser aplicada simultaneamente com quaisquer
outras vacinas.

l-PRODUTO
Vacina antipólio oral
2- PROCEDENCIA
Bélgica Laboratórico SMITH KLINE -
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HENORES DE

C

NÜHERO ESTIM..-\DO
DE CRIANÇAS A
SEREM VACINADAS

I

:<Cr.-l:ERO DE
CRI.A."ÇAS
VACIXADAS

•

% Pt

CRIA.'IlÇAS
VACINADAS

~O

DE 1 ANO A 4 ANOS

REGIÃO ci.'"NTRO-OESTE: CORCEt."'RO

-

(061)

22J-9i96

(061)

225-242!í ·-Rn:nal 367 -·

..

TOTAL

OUTROS GíWPOS ETÃRl.OS

TOTAL DE CRIANÇAS VACINADAS

REGIÃO SUDES1'C:

ÇORSE

(061)

225-4957 -

(061)

225-2425 R<lm.al 247
N9 DE FRASCOS

N9 DF. rRASCOS

RECEBIDOS
CORSUL.

-

(061)

2"23-9797

(061)

225-2425 f...a:nal 363 ·ou 364

USADOS

St.Ll)O

UXIDA.DI:: DA FEDERAÇÃO:

•

DATA:
OBS.: Caso haja qualquer modiíieaçâo, informaremos em tempo hábil.

CoõRoEsi,:JoR EXE.cur1vo:

L
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CASOS DE POLIOMIELITE INFORMADOS PELAS
SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE
BRASIL, 1981

Glt:ANDES REGIÕE.S
E
Ft.DEMDAS

NOTIFICADOS

UNIDADE.S

CONfiR..>.:A.DO~
"'17

359

RR.ASIL

70

NOIO"E

'""'

Amazonas
Parã
Amapii.

lO

~aRDESTE

?iaul
Ceari.i
Rio G. Norte
ParaÍba
Pern.a.I:lbuco
Al agoas
F. de Noronha
Sergipe
I>.ahia
SUDESTE

53

"

3
3

'
1<3

Maranhão

235

'l

10
l
52
3

Roraima

DE.SCARTADOS

77

66

"

"

l3

lO
lO

5
3

32

l3

19

'

6

3

l

l
15

l3

2

"
"'

l2

22

15

69

Mina~ Gerais
Esplrico Santo
Rio de Janeiro
São Paulo

17
28

7
l4
2l

SUL

38

)3

Paraná
Santa Catarina
Rio G-. <lo Sul

l5
ll
12

l2
ll
10

CENTRO-OCSTE

"

RondÕni.n.
Mato Grosso
M.a.to G___d(L Sul
Coiis
D.

F~dcr.:~-1

30
9

27

10

"

ll

6

FO;a;"TE: Dl.Vl.õ.;o !>.:u::ion>ll J~: Epioc:u~olo3Í.:~-/$?:nns,
!'-!inlHO::rio C<~. Saúde:

•

CI.SOS DE POLJO~IELITE POR PERJOOO~ DE QUI.TRO W\ANAS
BRASIL, 1975·19Bl

•
l\rr.s ,'!'ILit>r:.\1~ rlC Vt~Cii:J.Ç~O:
1':'::1~: OI'W.~Ill;\i:l•'f:!.L

r:.

(j)

Jli/[lf3l: Q} Jli.':1lf,'l;

())

frii::Jtlfli~'~'IAIS'l'~S. fir::r!:r{Rw U.\

!SIS/31;
S/..i'.oc.

(11) 21!1JC!gj.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- 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 Resolução n9l60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 953,
de 1981), que autoriza a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP,
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 772.500.000,00 (setecentos e
setenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 954, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 225, de 1981 (apresentado pela Comissão -de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.285,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal (MG) a elevar em
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.286 e 1.287, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 122, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como coi:tclusão de seu Parecer n9 781,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em
Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos
cruz__eiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 782 e 783, de 1981, das Comissões:
~de Cons1ltuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.

4
Votação, em turrió -único, do Projetó de Resolução n9 155. de 1981 (apresentado pela Comissão dê Economia corno conclusão de seu Parecer n"' 939,
de 1981, com voto vencido do Senador José Fragelli), que autoriza ·a Prefeitu~
ra Municipal de Nova Venêcia (ES) a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze
milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) Q_-moilfã.nte de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n• 940 e 941, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucioriãlídide e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos, José Fragelli e Tancredo Neves; e

----de -Munic--ipios-,-favo-rãve!. -~-5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 192, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.159,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em
Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oltõ milhões, noventa e um mil, quinhentos e vinte
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.160 e 1.161, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorãvel.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Res:olução n9J83, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conClusão de seu Parecer n9 1.098,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 1.099, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 258, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.424

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar
em Cr$ 8.613200,00 (áito milhões, seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros)
o -moriHUlte de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de MunicípioS, favorável.

•

8
Votação; em turno-úriico, do Projeto de Resolução n9 266, de 1981 (apresentado pela Comissão" de Economia como conclusão de se1,1 Parecer n9 1.452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em
Cr$ 39.300.000,00 (trinta e rtovc milhões e trezentos mil cruzeiros) o montan~
te de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1,453 e 1.454, de 1981, das Comissões:
-de Canstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 145,
de 1982), 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, tendo
PARECERES, sob n•s 146 e 147, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso, e
-de Municípios, favoi'ãvel.
10

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 33, de 1982 (apresentado pela Conlis-são de Economia como conclusão de seu Parecer n9 189,
de 1982), que autoriza 3: Prefeitura Municipal de Itapira (SP) a elevar em Cr$
29.745.360,00 (vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezen~
tos e sessenta cruzeiros) o montante de Sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 190 e 191, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça; -pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob_n9s 28ô e 281, de 19í:H, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
12
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, favorável;
- de Saúde, favorável; e
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.

13
Votação, em prirrieiro 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 Constitufção e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorãvel; e
- de Finanças, favorável.
·

•
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14
Votação, em prímeiro turno, do Projeto de Lei do Senado__ n'? _1_64, de

1981, de autoria do Senador Lu1z Viana, que declara o Marechal-dowAr
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, juridicid-.de e, no
mérito, favoi:'--âvel, nos termos de substitutiVo que ãptesenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da ComisSão de

Constituição e Justiça.
15
Votação, em prirrieiro turno, do ProjetO de -Lei-do Senado __n9 352, de

1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n• 1.145, de 1\18r, da Comissão

--de Constituição e Justiça, pela constitucTonalidade ejuridlcidade e, no
mérito, favorável.
16
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acresCenta dispoSifivos à
Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 1968, disCiplinando o pagamento do 139 salário devído 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, favorâvel; e
- de Finanças, favorável.
17
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 FAVORÂVEIS, 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.

•

18
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 40,_ de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
CrS 5. 700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e
- de MunicípiOs; favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n'? 309 (81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
19

•

Discussão, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do Senado n"' 309, de
1979, do Sellador 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, coritrârio; 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 (Jorge Ka1ume) - Estâ encerrada a sessão.
( Lemnta~se a sessao às 16 horas e /0 minutos
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREIRE NA SESSÃO DE 28-4-82 E QUE ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MARCOS FREIRE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mil novecentos e trinta e sete é ·um-número que marca um retrocesso na
história do processo democrático deste Pais, porque foi nesse ano que ocorreu um dos golpes de Estado que interrompia a normalidade da vida constitucional do BrasiL A dei de nOVembro daquele ano, praticava-se um golpe de
estado e atingiã-se a CoilStítuição votada pela Assembléia Na~ional Constítuinte de 1934.
Depois, a Hist6ria registra os movimentos-de resistência à redemocratização do País, com a Constituição de 46, a sua sobrevivência por, praticamente, duas décadas, mas, novamente, golpeada pelo movimento políticomilitar de 64. E. de lá até cã, textos ditos constitucionais, que vêm sofrendo,
ora mais, ora menos, novos golpes de força, que vão desfigurando o que seria
a nossa Constituição.
Pois bem, 1937 é, por coincidênc-ia e ironia das coisas, o núrhero do mais
novo Decreto-Lei baixado pelo Presidente da República e ele, também, fere o
atual texto da Constituição.
Sim, por mais esse ato do Executivo. nós estamos vendo a desfiguração
gradativa e galopante da Federação brasileira, da automonia dos Estados e,
em especial, da autonomia dos Municípios.
Sabemos o que representa de anomalia a figura dos municípios chamados de s:egurança NaCional, municípios esses que, segmldO o atual texto da
ConstituiçãO em v"igor, press-upõe que:
4
'§ 19 Serão nomeados pelo Governador, com prévia aprovação:
b)do Presidente da República, os Prefeitos dos Municípios declarados de interesse da segurança nacional por lei de iniciativa do
Po_der Executivo.''

Portanto, Sr. Presidente e Srs. senadores, cabe lembrar que, embora
anôrnala a figura dos municípios dC segurança riadonal, ela estâ prevista na
Constituição e disciplina que esses municípios terão- os SeUS gOvernadOres, os
seus prefeitos, ·-norrie<ldos pelo -Governador, embora sujeita à prévia aprovação do Presidente Qa República.
Mas, Sr. Presidente, no ano passado, em 1981, em março, eclodia urna
crise polítiCa nO Estado do Pi:trá o Governador, que n-ão erã eleito pelo povo, mas nomeado pelo Presidente da República, brigou com um dos Líderes
daquele Estado, no caso, o ilustre Presidente desta Casa, Senador Jarbas Passarinho e, em função disso, o Presidente da República, tornando as dores de
um desses grupos, baixou um DecretoMlei, que foi o de número 1.866, de 9 de
março, exatamente de 1981, estabelecendo que, quando a lista tríplice, enviado pelo Governador não contivesse nenhum nome que merecesse a concordância do Presidente da República, caberia ao Presidente da República no-mear prefeitos piO-tempore. Uma figura estranha, sui generis, em que, portanto, a Constituição era
já, então, desrespeitada, porque ela diz que quem nomeia os prefeitos da ãrea
de segurança nacional são os governadores, embora com prévia concordância
do Presidente da República.

e

Ora, se de repente o Presidente, através de um simples decreto-lei, estabelece que ele, enquanto não aprovar o nome indicado pelo governador, nomeia um pro tempore, o que acontece? Acontece que o Presidente virtualmente fica com a faculdade de nomear o prefeito que bem quiser, porque ou vem
o nome do seu agrado ou, então, nomeia logo essa personalidide que lhe merece confiança. Na oportunidade, denunciamos isso aqui, mostrando que era
um absurdo e que feria a_ Const~tu!ção.
Pois bem, Sr. Presidente, agora vem um novo decreto do Presidente da
República, estendendo a intervenção federal sobre estes municípios e atingindo a autonomia do ·município, a áutonoinia dõ Estado, a letra e 6 eSpírítO da
Constituiçào.
Esse decreto foi baixado ontem. f: o rnalsinado 1937, que lembra o ano
fatídico da Carta fascista qüe estabeleceu o Estado Novo no Brasil, estabelecendo que:
"Os prefeitos nOmeados, nos termos do caput desse artigo, serãO exoD.erados quando- decaírem da cOnfiança do Presidente daRepública ou do Governador do Estado."
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Quer dizer, o Presidente invadiu a área previSta- cóilstitucionalmente da
atribuição do Governador de nomear o prefeito de sua confianÇa, com a
.aprovação do Presidente, invadiu agora para dizer que não apenas para a nomea:ção do prefeito preCisa a sUa cohcordâncla, Que era previs1a -na -constituição, mas que ele passava por cima, nomeando um pro ternpore, quando
não viesse na lista um nome do seu agrado. Mas, agora, o Presidente da. República pode demitir, virtualmente, o prefeitO da área de segurança naciOnal.
Então, rasga-se a Constituição. Em lugar de se ler, no art. 15, § J9: .. Serão nomeados pelo Governador, com prévia aprovação do Presidente da República,
os prefeitos declarados de interesse de segurança nacional", leia-se: "Serão
nomeados pelo Presidente da República". Pronto e acabou-se.
Portanto, um simples decreto-lei do Presidente da_ República anula um
dispositivo constitucional. E: flagrante a inconstituCionalidade de mais esse
decreto-lei do Presidente da República.

O Sr. Henrique Santillo --Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE- Ouço o ilustre Senador Henrique Santillo,
que é de uma cidade que sofreu, na própria carne-aS agrúras de ser município
de segurança nacional. ta Cídade de Anápolis, que tem hoje, como interventor, um homem escolhido pelo Presidente da República, virtualmente escolhido porque, se foi escolhido formalmente pelo Governador, a sua permanência rro cargo depende da vontade do Presidente da República, que só permite
nomeação se vier na lista do Governador aquele que ele quer, porque senão
ele nomeia um tempore e que ele tira no momento que ele bem entender com
uma simples comunicação ao Govefnador de que aquele homem não lhe merece mais confiança.
Ouço o ilustre Senador Henrique Santillo.
O Sr. Henrique Sa7uillo- Senador Matcos Freire, há, neste País, muitos
escândalos, e um dos maiores é a questão dos prefeitos dos municíPios cOnsiderados de interesse da segurança nacional, essa figura esdrúxula, mas essa figura esdrúxula, criada pelo Movimento de 64. Mas, V. Ext-leu esse famigerado decreto-lei assinado ontem pelo Presidente da República, o 1937, leu o§ 39
incluído no art. J9 do outro decreto~lei, também citado por V. Ex•, que é
1866. Mas, logo a seguir vêm oUtroS_ dois parãgrafos ...

O SR. MARCOS FREIRE -

É incrível.

O Sr. Henrique Santillo- ;.. extremamente absurdo. O§ 49, diz o seguinte:
.. A exoneração serâ imediata, quando o Governador for avisado pelo Ministro da Justiça de que o prefeito decaiu da confiança: do
Presidente da República."
Não é virtualmente; é diretamente. O Presidente da República passou a
demitir, a ter o direitO de demitir diretamente os prefeitos desses municípios.
O SR. MARCOS FREIRE meação é do Governador.

Quando a Constituição diz que a no-

O Sr. Henrique Santillo- Perfeitamente e,-por conseguinte, a demissão_

O SR. MARCOS FREIRE - Pois é, agora chegou-se a um ponto em
que o Presidente pode demiti-lo virtualmente, e o Governador não o pode,
sem a prêvia concordância do Presidente.

O Sr. Henrique Santillo- Exatamente, o governador
o § 5o diz:

~ão_pode,

porque

"Quando o prefeito deixar de merecer a confiança do Governador do Estado, a exoneração serã precedida pela aprovação do
PreSidente da República.''
O que esse decreto fez foi isso que V. Ex' está dizendo, mais uma vez vio~
lentou, não apenas a autonomia do município mas, também agora, do Estado, e feriu a Constituição, porque esta é clara, a nomeação é do Governador
e, por conseguinte, a demissão_. Se o governador pode nomear, só ele, tambêm, pode deiriifu. Isso é óbvio. Q que esse decreto faz é ferir, violentar a
Cánstituição, tanto quanto o Decreto-lei nQ 1.866, também Iístado por V. "Ex'
Quando o Preside1_1te da República assinou o _Decreto-lei n9 J .8_66, Sua ~ce
lêricia o fez casuisticamente, pa~a resOlver ã favõr do Senador Jarbas Passarinho, no Pará, uma questão interna daquele Eslado, quando o Governador
daquele Estad_o, deixando o Partido do Governo, ingressou em- um Partido da
OposiÇãQ.'E hoje, Senador Marcos Freire, naquele Estado, todos os prefeitos,
de todos os municípíos consíderadoS de interesse da segurança nacional, estão como prefeitos pro tempore. Veja V. Ex' o que ocorreu, nenhum deles é da
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confiança do Goverriador, todos são prefeitos pro ternpore. Dir-se-á que o
Governador d_o Es__ta_Qo, daq_uele E_st(!do, acabou não indicando os prefeitos,
na verdade tentou por várias vezes1 e sendo, por várias vezes, os seus indicados negados pelo Presidente da República? não obtendo a confiança do Presidente da República, de acordo com o decreto que ele assinou, o próprio Governador Alacíd Nl}nes desistiu da indíca~ão p'oi"que,- afinal, ele pode ser tudQ
mas, provavelmente, não quis continua{ Sendo palhaço de ninguém. Esta e a
grande verdade~ Agora, veja V. E~•. ~ais uma vez, casuisticametJ.te, es-se Presidente da República, que diz acenar a mão, estender a mão para todo o Brasil, para todos os brasileiros, para construir a democracia, este mesmo Presidente da República, mais uma vez casuisticamente, assiná o Decreto-lei n..,
1.937. E sabe por que, V. Ex•? Porque, ainda há poucos dias, o Sr. Governador Chagas Freitas decidiu demitir-o General, Prefeito de Volta Redonda,
também município- considerado de interesse de segurança nacional, Porque
este General decaiu da sua confiança, como determina a Constiuição Federal.
E casuistícamente o Presidente da República assina mais um-decreto. Senador Marcos Freire, estou aqui com este jornal, a Folha de S. Paulo. edição de
hoje, na mão. E quantas vezes! por ingenuidade, nós nos e-fichemos de otimismo! Porque aqui mesmo, neste jornal de hoje tem na primeira página a seguinte manchete:_ "Para a OAB, Figueiredo quer diâlogo, e quer construir democracia'_'. Meu Deus, que santa ingenuidade! Porque a mesma mão que
apertou a mão do Sr. Presidentt:._da OAB, ontem assinou esse decreto; depois
de ter prometido a todo o País, já há bastante tempo, que retiraria da condição de Segurança Nacional mais de uma centena de municípios, retornando
a esses municípios Sua au(ortomia. E agora acontece o contrário, Mais um
exemplo flagrante de que o abismo continua e se amplia entre-o discurso presidencial e o gesto presidencial.
O SR. MARCOS FREIRE- V. Ex• tem toda razão e estou cer_to de que
a OAB, inclusive, se se debruçar sobre esse decreto-lei, fatidicamente de n9
1.937, a OAB mostrará o absurdo desse estatuto, que é um verdadeiro estatuto de exceção. É um dispositivo que se contrapõe frontalmente à Constituição. E V. Ex' invocou aí o exemplo de Volta Redonda. Pois bem, então diz
aCónstituição que quem nomeia ê o GoVernador. Resultado: quem nomeia é
intplícito, é inerente ao direito de nomear o direito de dispensar, sobretudo
em se- tratando-de cargo em COinissão, de confiança. [inerente que quem nomeia alguém para um cargo de confiança pressupõe a demissão ad nuturn,
portanto de que aquele que não merece mais a confiança é dispensado. Mas a
partir de agora, desse decreto que foi assinado ontem, o Governador poderá,
até teoricamente, nomear alguém, mas não poderã demiti-lo sem aquiescência do Presidente da República.
Mas fala-se inclusive que através desse instrumento ontem baixado pelo
Presidente da RepúbliCa, o Chefe do Governo vai -designar para Prefeito de
VÕlta Redonda exaiamente o Interventor (iue.foi diSpensado pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro. Então, veja V. Ex• a anomalia. Evidentemente. que é um ~bsl:!_rdo. I\llas o que é que neste País de abs.urdo não se pratica dia-a-dia? Então, iin-ãgibe: o Governador Chagas Freitas, do·Estado.do
Rio de Janeiro, demite, afasta o Interventor de Volta ·Redonda, e o Presiden-te, amanhã, pode nomear pro ternpore, porque, dentro dessa subversão da ordem jurídica brasileira - e não é por acaso que se diz que nã-o há Constitu~ção neste País, porque se houvesse não poderia prevalecer um decreto-lei
dessa natureza - então,- o Presidente da RepúbliCa poderã chegar até à desfaçatc:z de designar pro ternpore o prefeíto -que foi dispensado pelo Governador do Eatado.
Logicamente que se pode discUtir jur'idicamente a validade desse ato,
Mas acontece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a argüição de inconstítucio~
natidade desse decreto, por exemplo, quem pode fazê-la é quem? É o
Procurador-Geral da República, se ele fizesse uma representação perante o
Supremo Tribunal Federal. Acontece que o Procurador-Geral da_ República
exerce, por sua vez, um cargo de absoluta confiança do GoYern_o Federal. Então o Procurador da República, que faz uma representação achando que a incorporação do PP ao PMDB era ilegal e injurídica e por isso apanhou no Tribyoal, ele não enxerga nenhuma inconstitucion~lidade num decreto desse que
é flagrantemente inconstitucional.
.Por~anto, Sr. Presidente, estalllOS _registrando,_ desta tribuna, mais um
atentado contra. o Direi~o. mais um ate_I}tado 909tra a legalidade, mais um
atentado contra a Constituição, perpetrado pelo Senhor Presidente da República General João Baptista de Figueiredo; esse mesmo Presidente da RepúbliCa -que quer ddxãf e fazer, deste Pãís, uma vei-dadelra- derriocracia. Quer
dizer, não dá, Sr. Presidente, porque quando _ele quer resolver problemas

•
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políticos que interessam ao seu Partido, ao PDS, ele passa por cima de todos
os dispositivos legais.
Portanto, é uma tristeza termos que registrar, daqui, mais esse golpe contra o difícil processo de democratização por que passa o Estado. t a Consti~
tuição, a: Constituição que eles fizeram, a Constituição que eles ortorgaram
ao País, de uma Junta Militar que assumiu ilegitimamente o Poder, essa Junta
Militar ortorgou o texto constitucional que aí estã, apelidado de Emenda
Constitucional n9 1, e que riem Sequer essa Em6nda Constitucional n9 I é respeitada pelo Governo.
O Sr. Henriquf! Santillo- V. Ex• me permit"e?
O SR. MARCOS FREIRE -

Ouço V. Ex•

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• citou muito bem o caso de VoltaRedonda, mais uma vez, e disse, inclusive, que o Presidente da República poderia fazer retornar esse General Prefeito ...

O SR. MARCOS FREIRE -

Embora absurdamente.

O Sr. Henrique Santillo- ... Prefeito protempore. E eu gOstaria de registrar, no discurso de V. Ex•, um fato muito pior do que estC, ocorrido na minha cidade, Cidade de Anápolis, citada por V. Ex• Lá, em 28 de agosto de
1973, o Prefeito eleito pelo povo teve o seu mandato cassado, o Município foi
declarado de interesse de Segurança Nacional; e veja bem senhor Marcos
Freire, para ocupar o seu lugar, o então Presidente Médici nomeou o perdedor das eleições, o candidato da ARENA, da ex-ARENA que, há alguns meses, havia sido fragorosaril.ente derrotado nas urnas. Veja V. Ex• a que ponto
chegamos neste País.

•

O SR. MARCOS FREIRE - Realmente, o exemplo invocado por V.
Ex• é extremamente ilustrativo da situação em que vivemos. Quer dizer, o que
o Presidente da República não conseguiu, através da eleição, conseguiu atraM
vés de um ato de força. Porque o próprio decreto-lei em sijâ ê uma anomalia,
a figura do decreto-lei. Através do decreto-lei o Presidente da RepÓblica legisla em lugar do Legislativo.
É verdade que se dirá que o decreto-lei vem ao Congresso Nacional que
pode, teoricamente, rejeitá-lo. Não sei se a sapiência do Senhor Presidente da
República é tão grande que, até hoje, nem um só decreto-lei foi rejeitado neste Congresso Nacional. Quer dizer, esta Maioria que não funciona para aprovar projetas que considera da maior importância, aqui no Senado Federal,
essa Maioria é conivente com os atentados à ordem jurídica, que são praticados pelo Chefe do Estado, a exemplo desse decreto ontem baixado, a exemplo
de mais esse decreto baixado, que é atentatório à Constituição, que é um
opróbrio às promessas de redemocratização, tão formalmente anunciadas
pelo Presidente da República.
E o fato, Sr. Presidente, é que o próprio jornal ariuncia que Deputados
federais do PDS pediram ao General Figueiredo que, em relação a esses afastamentos de prefeitos, ele mantivesse determinado prefeito que nãó merece
mais a confiança do Governador do EStado. E i!stâ díto -aqui que então o Pre- si dente da República decidirá amanhã, Se ele volta ou não volta à Prefeitura.
Imaginem V. Ex•s, a Constituição diz que quem nomeia ê o governador,
é a Constituição que diz. Vem um decreto-e diz que ele só pode ser demitido,
agora, se o Presidente concordar. Quer dizer, nomeado um prefeito de município de Segurança Nacional. o PresidCnte pode demiti-lo, automaticamente, sem ouvir o governador, que foi quem o nomeo-u; !nas, que aquele- que o
nomeou só poderá demiti-lo se o Presidente da República concordar.
Então está rasgada a Constituição, uma vez mã.Ís.
O Sr. Agenor Maria -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCOS FREIRE -

Pois não.

O Sr. Agenor Maria ~Diz V. Ex• que a Constituição determina que o
governador, segundo a Constituição, é quem tem o direito.

O SR. MARCOS FREIRE -

Claro.

O Sr. Agenor Maria- No caso, tenho a impressão de que o preJudicado
pode recorrer à Justiça, impetrando mandado de segurança em cima do Presidente, que não tem como se arvorar no direito de, sein emendar a Constituição, sobrepor-se a ela. Esta é a minha indagação e o meu aparte. Muito
obrigado a V. Ex•

•

O SR. MARCOS FREIRE- No caso, acho que o atingido é o próprio
Estado, é a autonomia estadual, não ê isso? Quer dizer, o Governado i- pode·
ria examinar OS âspectos jurídiCos de um fato que reilmente atinge a autonomia do próprio Estado.
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O Sr. Agenor Maria (Fora do microfone)- O Governador não poderia
recorrer'?

O SR. MARCOS FREIRE - Poderia submeter o caso à apreciação do
Judiciário, mas não atravês da arguição de inconstituciorlalidade, porque esta
caberia ao Procurador-Geral da República que é, no caso. auxiliar de confiança do Presidente da República.
O Sr. Agenor Maria- (Fora do mJcrofone)- Acho que se estã ferindo
um dispositivo __constitucional.
O Sr. Jaison Barreto- Permite V. Ex• um aparte? (Aquiescência do orador.)

Veja, nobre Senador Marcos Freire, no momento mesmo em que um
exemplo internacional serve para o futuro comportamento do Governo aqui
no Brasil, é de se lamentar que o Senhor Presidente da República, com s~u
comportamento autoritário, baixe esse decreto que acresce mais um dado_ a
essa constante dos governos revolucionários. Estou-me referindo ao episódio
das Malvinas, embora não entre no jufzo de valor de quem tenha ou não razãO. Mas o comportamento do Governo argentino, em relação aos Partidos
políticos, ê a negação dessa mistificação que se tenta aqui impingir à Nação,
através da Lei de Segurança Nacional, esse conceito, essa doutrina de segurança nacional do País. Afirmam que a democracia atrapalha, traz insegurança, que as eleições devam ser realizadas de acordo com a conveníêilcia do
sistema, mas o episódio argentino rilostra, no momento em que a Nação se vê
ameaçada intrinsecamente no seu cerne, na sua sobrevivência, que os militaM
res argentinos, tão ou mais autoritlrios do que os nossos,_ entenderam sabia·
mente, apesar do episódio lamentáVel da agressão, que é fundamental a credibilidade_._ a respeitabilidade da Nação como um todo e, daí, a convocação aos
Partidqs políticos qut: até on~em eram inStrumento.!i de subversão, de agitação
e d~ intranqUilidade para a Nação a~g_entina~ para poder defendê-la com eficiência. Então, eu imaginei- e toda a Nação brasileira imaginou- que esse
episódio talvez ensinasse aos militares, aos tecnocratas e aos homens do sistema que a Nação só se sentirá segura Cárn eleiÇões liinpas, sem esse tipo de decreto que intranqüiliza as nossas comunidades fronteiriças, a mostrar que nenhum arma~ento, que nem o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, que nem
o sistemá sã6 bastantes para tranqUilizar e dar segurança à Nação brasileira.
Com elas, sim; fundamentalmente com elas, sim, mas tambêm com o povo,
conl. os partidos políticos, com a socíCdáde ofganiz3da. E que aquele episódio
sirva, pelo amor de Deus, para que eles em paz e rião eril momentos d"e guerra,
façam isso, tranqUilizem a Nação, perrriitam ao povo falar, porque sem povo
-organizado e sem democracia, esta Nação é pequena, sem soberania, humilhada, sem condições de pagar a dívida que tem, sem poder reescalonar a dívida externa, entregando e vendendo a nossa soberania através de todos os expedientes utilizados pelo Sr. Delfim Netto. Era o aparte que eu queria dar a
V. Ex-•, para mostrar que esse não é o caminho, que isso não tem nada a ver
com Segurança Nacional e que o decreto desserve os interesses maiores da
Nação.
O SR. MARCOS FREIRE- Realmente, Senador Jaison Barreto, o que
pode unir a Nação é o GoVerno vir aO enco"ntro dos interesses e dos anseios
nacionais.
Temos muitos pontos que poderiam fazer com que superássemos o fosso
entre sociedade e Estado, entre Nação e governo, mas acontece que os que
mandam neste País primam por caminhos autoritários, muitas vezes para
atender a questiúnculas menores. Portanto, esse Decreto n9 1.937 ontem baixado, é mais um casuísmo do governo. O governo, que desfigurou a Federação, que anulou a República, que tantos desvios e distorções praticou no
processo de desenvolvimento deste País, continua, portanto, o mesmo governo que através de a tos como este, demonstra que não abdica do seu espírito
autoritãrio; -portanto, desrespeita a c~irta Constitucional que ele jurou cumprir, faz dela tâbula raza.
Por isso mesmo ê que nóS da Oposição, do PMDB, subimos nesta tribuna, corno fizemos no ano passado quando da decretação daquela medida anterior que permitia a nOmeaçãO -de prefeítos pró tempoi-e. isso não existe, isso
era uma maneira de engabelar a Constituição, que sempre atribuiu ao governador a competência de nomear os prefeitos de Segurança Nacional e, portanto, não pode atribuir-se o Presidente da República, o direito de, enquanto
não vier um nome que o satisfaça, nomear pura e si"mplesmente o nome que
lhe interessa; é uma man~ra de burlar frontalmente a Constituição. E agora
vai mais além: agora,não quer permitir que o governador demita um funcionãrio de confiança, mas ele, Pfesidente da República, que não ê quem nomeia, pode demitir pura e simplesmente- e os efeitos são imediatos, e o governador precisa pedir licença ao Presidente da República. Então, rasgue-se o
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dispositivo constitucional que diz que cabe ao governador no~ear os prefeitos de áreas de Segurança Nacional. Não hâ mais nenhum sentido, porque o
que está dito aqui não corresponde mais ã realidade: J,:le não. pode nomear
coisa-alguma, ele pode apenas formalizar um ato, cuja esCOlha depende do
Presidente e cuja demissão depen~e do Pre::;idente.c
__ - ____ ._
_ . _
Portanto, Sr. Presidente, fiqUem registradas estas pala-VraS- da opOSiÇão
brasileira. A Oposíção brasileira não se conforme· que exatamente o executivo
continue pautando a sua cónduta através de CondutOs como estes: decretosleis, decursos de prazo, tudo isso constituem anomalias que estão impedindo
realmente o prosseguimento do processo democrático... Por. isso mesmo, só
com a revogação desses estatutos de exceção, com a revo_gação da Lei de Greve, da Lei de Segurança Nacional, com a alteração da Consolidaç_ão das Leis
do Trabalho, só quando o Presidente da República realmente não tiver mais
o dirCito de legislar através de decretos-leis ou de,_ virtualrn_çnte. legislar através de decurso de prazo, é que poderemos falar realmente em prerrogativas
deste Legislativo.
Estou lendo, nos noticiários dos jornais cfo dia, que mais uma vez o Presidente da Câmara estaria disposto a defender as prerrogativas do Legislativo. Mas o própri·o Deputado Célia Borja não teria concordado com o restabelecimento de prerrogativas, uma vez que se teima em manter a figura dos
decretos-leís, em ·se manter a figura do decurso de prazo, coisas que realmente
são atentatórias à verdadeira soberania nacional.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fica aqui, uma vez mais, o protesto da Oposição, o inconforrilisino -do PMDB, estando consciente de que
não será através de expedientes desse tipo que o Presidente da República
cumprirá a sua promessa de fazer deste País uma democraCia, -porque para
que este País vire uma democracia, precisamos-muíto rriais-do que as palavras
de Sua Excelência, precisamos da confiança do povo. E o povo, o trabalho e a
resistência democratica não vãó pOder se fiar em peSsOas que, dizendo uma
coisa, baixam atas como este de ontem, porque eles são o desmentido mais
eloqüente às próprias intenções preSidenciais.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o PMDB, através da minha
palavra, repele mais essa tentativa de estreitar os caminhos âo prOcesso de redemocratização.

O Sr. Agenor Maria- Permite _y, Ex• um aparte"?
O SR. MARCQSFREIRE-

Ouço~

V. Ex•

O Sr. Agenor Maria - ~ lamentável, Senador Marcos Freire, Que V.
Ex•, um jovem entUSiasta da democracia, candidato em potencial ao Goverrto
de Pernambuco, homem que vibra, em que se nota que sente na alma o futuro
deste País através da democracia, possa ficar constrangido e frustra dó ãtravés
de um decreto que na realidade tira de urna vez por todas, esse sabor e esse
sentímento de liberdade que sonhamos em viv"er algum-dia-. Eu perguntaria
então a V. Ex• não há um mei"o, através dos canais competeátes da JUstiça, do
Judiciário, desse poder, através do PMDB, invocar a justiÇa no sentido de
anular esse decreto-lei que fere frontalmente a ConstituiçãO dó -nõs:SOPãís?-

0 SR. MARCOS FREIRE-,- O caminho adequadoseriaumar_epresentação do Procurador-Geral da República; acontece que ele só a faz quando
interessa ao Governo, de quem ele é funcionârio de confianÇa. Portant_o, a experiência mostra que na realidade, essa esperança não_de_v_e:_encontrar muito
apoio.
Mas~ de qualquer forma, essa sua angú~tia é .a ·nossa_angústia e, portanto, quem sabe se o Procuradox-Ge_ral da RePública não poderia se debruçar

-sobre esse instrumento, como seria do seu dever, até colaborando com o Poder do qual ele é servidor, tentando restabelecer o primado do Direito.

O Sr. Agenor

.~faria

-

M-uito obrigado.

O SR. MARCOS FREIRE - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer. ( Afu.ito bem!)

ATA DA 78• SESSÃO, REALIZADA EM 31-5-82
(Publicada no DCN (Seção

ID, de 1•-6-82)

RETIFICAÇÃO
No PareCer n9 439, de 1982, da ComiSSiío de Legblação SOciãl, sObre o
Projeto de Lei do Senado n9 125/80, proporido que exigências do Serviço Militar nào.constltuirão motivo para alteração ou rescísão de contrato de trabalho:
Na pâgina n9 1930, 2• coluna, na numeração do parecer,
Onde se lê:
Parecer N9 349, DE 1982
Leia-se:

PARECER N• 439, OE 1982
(*)ATO DO PRESIDENTE N• 75, OEI980
O Presidente do senãdo- Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciSO IV, do Regimento Interno, e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo
número 004463/80.
Resolve aposentar por invalidez, Benedito Afonso de Araújo, no cargo
de Assistente Legislativo, Classe Especial, Código SF-AL-012, Referência 43,
do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dOs artigos 101, inciso
I, e 102, inciso I, alínea "b", da Constítuição da República Federativa do
Brasil, combinados com os artigos 403, inciSo III,§ 29, 404, inciso III, 359 e
392, § 49, da Resolução SF n9 58, de 19n, com proventos integrais e a gratifiC3ção adicional poi "teinpo de serviço a que tem dífeito, na forma do artigo 39
da Lei n• 5.903, de 1973 e o artigo 10 da Lei n' 4.345, de 1964, observando-se
o Qisposto no artígo 102, § 29, da Constituição.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1980. Luiz Viana, Presidente do Sena~
do Federal.

PORTARIA N• 20, OE 1982
O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 177 da
Resolução n9 58, de 1972, resolve designar os Doutores Nereu Silva Rolim,
Auditor, Ivan D'Apremont Lima, Técnico Legislativo, Classe Especial, Referência NS-25, do Quadro P~rmanc;nte_ e A_l_berto Moreira de Vasconcçlos,
TêciÍ!Cb Legislativo, Classe Especial, Referêilcia NS-25, do Quadro Permanente; para, sob a pi'esidênda do primeiro, constituírem a Coinissão de Sindicância -incllrribida de apurar os fatos- constantes 110 Processo n9 002211823, na
forma do disPOSto no artigo -45-3, § 19, d6 Regulaffientci -AdministrativO do Senado Federal.
Senado Federal, em 04 de junho de 1982. - Aiman Nogueira da Gama,
Diretor-Geral.
-- - - -

•

("') Republicado por haver saidO COm incorreções no DCN II de f7·03·81.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DE ECONOMIA
8• Reunião, realizada em 26 de maio de )982.
Ãs nove horas do dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e
dois, na sala de reuniões da CorriísSão~..naAla Senador Nilo CQelho, presentes os Srs. Senadores José Richa, Presidente, Bernardino Viana, José Lins,
Milton Cabral, Gabriel Hermes, Lomanto JúníOr e- Alberto Silva, reúne-se a
Comissão de Economia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Lenoir
Vargas, Benedito Ferreira, Luiz Cavalcante, Teotônio Vilela, Pedro Simon e
José Fragelli.

Ao constatar a existência de núme_ro regimental o Sr. Presidente declara
iniciados os trabalhos, dispensandO. a'Iêitura'da Ata da reuniãO anterior, que
ê dada como ·aprovada.
Antes de iniciar a apreciação da pauta, o Sr. Presldente e demais
membros presentes congratulam-se com o Senador Bernardino Viana pelo
transcurso de seu aniversârio.
Passa-se, então, ao estudo das matérias constantes da pauta:
MENSAGEM N• 335/81- 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, a contratar
operaçâo de crédito no valor de Cr$ 1.046.450.500,00.

•
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Relator: Senador Milton Cabral.

Parecer: favorável, concluindo por apresentar um -Projeto de Resoluç_ão.
Conclusão: aprovação do parecer do relator.
MENSAGEM N9 3"36/81- Do Sr. Présídente'da República, submetenM
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda,
para que seja autorizado o Governo do Estado de PernambuCO, a cOntratar
operação de crédito no valor de Cr$ 1.534.085.100,00.
Relator: Senador Milton Cabral.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer do relator.
MENSAGEM No 50/82- Do Sr. Presidente da Repóblica, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Min1stro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pirãnga (MG), a contratar opeM
ração de crédito no valor de Cr$ 43.378.650,00.
Relator: Senador José Lins.

Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer do relator.
PROJETO DE LEI DO SENADO No 62/81- Dispõesobreacobrança
de contas de energia elétrica, ãgua, gâs e telefone, pelas empresas concessionárias de serviços pt1blicos e dá outras providêncía.S.
Relator: Senador Alberto Silva.
Parecer: favorável ao projeto.
Conclusão: aprovação do parecer do relator.
MENSAGEM No 79/82- Do Sr. Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autodzada a Prefeitura Municipãl de CampiOa Grande (PB), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 51.767 .900,00.
Relator: Senador Milton Cabral.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer do relator.
MENSAGEM No 19/82- Do Sr. Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
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que seja autorizado o Governo do Estado do Piauí, a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 1.616.164.560,00.
Relator: Senador Bernardino Viana. Com vista para o Senador Alberto
Silva.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
O Senador Alberto Silva não apresenta Voto em Separado. Para que conste
em Ata, o_Senador Alberto Silva usa da palavra para louvar o empenho do
Senador Bernardino Viana na obtenção das informações referentes ao em~
préstimo. Conclui dizendo que as suas solicitações de vista nada têm a ver
com obstrução e sim a intf:riSão de melhor instruir as matérias.
Conclusão: aprovação do parecer do relator.
PROJETO DE LEl DO SENADO No 334/80 -Introduz alterações no
Decreto-lei n9 413, de 9 de janeiro de 1969, que dispõe sobre títulos de crédito
industrial.
Relator: Senador Alberto Sil~'a._ Com vista para o--Senador Bernardino
Viana.
Parecer: favorável ao projeto. O Senador Bernardino Viana apresenta
_
Voto em Separado, pela rejeição do projeto.
Conclusão: a Comissão rejeita: ó parecer favorável do relator, e aprova o
Voto em Separado do Senador Bernardino Viana, que conclui pela rejeição.
Vota vencido o Senador Alberto Silva.
REQUERIMENTO NO 50/82- Do Sr. Senador Nelson Carneiro, re·
querendo a constituição de uma Comissão Especial Interna, destinada a apurar as causas da falta de rentabilidade dos chamados fundos 157.
Relator: Senador Alberto Silva.
Parecer: favorável à aproVação ~o Requerimento.
O Senador Gabriel Heniles pro-põe a Emenda n9 I-CE que é aprovada

pela Comissão e acatada pelo relator.
Conclusão: aprovado o parecer do relator, com a emenda oferecida pelo
Senador Gabriel Hermes.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francis~
co Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata, ·que,
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 5• REUNIÃO, EM·s DE JUNHO DE 1982

Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA a doar os imóveis
que menciona.

1.1 -ABERTURA
1.1.1- Comunicação da Presidência

-Projeto de Lei da Câmara n' 66/82 (n' 4.441/81, na Casa de

-Inexistência de quorum para a abertura da sessão.
1.2- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO b!A DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
..
. .
-

ori-

g~m), de iniciativa do -se_n)lÇ>r Presid_e.nle _da -~~pública, qu~ dispõe Sobre a
reversãq p~ra carg_~~ inte&_r_ãntes _çl_ç_ ~J_a~g~_de Class_Uicação de Cargos ins-

tituído pela Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970.

.

2- EXPEDIENTE DESPACHADO
2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República

2.3 - Requerimentos

N•s 108 a 110/82 (n•s 225 a 227/82, na origem), resti!uindo autógrafos de projetes de lei sancionados.
- N•s III a 114(82 (n•s 231 a 234/82, na origem), de agradecimento
de comunicação.

2.2- Ofícios do Sr. J9-Secretário da Câmara dos DePUtadOs

•

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes

- N9 I t 5/82, de autoria do Sr. Senador Henrique Santlllo, solicitando info!mações a~ Poder Executivo, tendo em vista a tramitliJ.ção, no Congresso NaCional, do Decreto-lei n9 1.910, de 29 de dezembro de 1981. D-eferido .

proje~

tos:

-Projeto de Lei da Câmara n' 65/82 (1.538(79; na Casa de origem),
de iníciãtiVil do Senhor Presidente da República, que autoriza o Instituto

-:_-N9 116/82, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, solicítando
informações ao Po~-er EXecutiVo- n!la~iVas ao Projeto de Lei do Senado n9
12/82, ora -em tramitação. Deferido.

ATA DA 5• REUNIÃO, EM 8 DE JUNHO DE 1982
4• Sessão legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
PRESIDENCIA DO SR. PASSOS PÔRTO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Laélia de Alcântara - Jorge Kalume -.Eunice Michiles - Gabriel
Hermes- Alexandre Costa- Alberto Silva - Helvídio Nunes- Almir
Pinto - Martins -Fílho -Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal
Jurema -Nilo Coelho - Luiz Cavalcante --Gilvan Rocha - Lourival
Baptista- Passos Pôrto- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso- João Calmoo --Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar Franco ~ Amaral
Furlan- Benedito Ferreira- Henrique Santillo _.. .;. . Láiai'o Bafboza- G"'astão MUller- José Fragelli- Saldanha Derzi _,Lenoir Vargas --Pedro Simon.

O SR. --PRESIDENTE (Passos Pôrtó) -~ A lista de presença acusa o
comparecimento de 32 Srs. Senadores. Entretanto, não hã effi plenário o
"quorum" mínimo regimental pra a abertura da sessão.
Nos termos do§ 29 do art. 180 do Regimento Interno, o Expediente que
se encontra sobre a mesa, serã despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, designando para a
sessão ordinária de aman-hã, a seguinte

ORDEM DO DIA
Vo~ação, em turno único; do Projeto de Resolução n9 160, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'<' 953,
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de 1981), que autoriza_a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP,
a contratar operação de crédito no valor de crs 772.500.000,00 (setecentos e
setenta e dois rriilhões e quinhentos mil cruzeiros). tendo
PARECER, sob n• 954, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
2
Votação, em turn_o úilico, do ProjetO de Resolução n9 225, de 1981 (apresentado pela Coinissã6 de Economia.coroo _çonclusão d.e seu Parecer n'i' 1.285,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal (MG) a elevar em
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um-milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.286 e 1.287, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Munic[píos, favorãvel.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução_ n'i' 122, de 198 I (apresentado pela ComisSão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 781,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju-(SE) a elevar em
CrS 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta- e· quafrO mil e oitocentOs
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 782 e 783, de 1981, das Comissões: ..
-de Constituição e JuStiça, pela constitucioóalídade e_juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 155, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 939,
de 1981, com voto vencido do Senador José Fragelli), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Venécia (ES) a elevar em Cr~ 14.091.700,00 (quatorze
milhões, noventa e um mil e setecentos cruzejros) Q montante de sua,._ dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob no 940 e 941, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos, José Fragelli e Tancredo Neves; e
-de Municípios, favorável.
5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 192, de 1981 (apresentado pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.159,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em
Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oito milhões, noventa e um mil, quinhentos e vinte
cruzeirOs) o montante de suã. dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.160 e 1.161, de 1981, das Comissões:.
-de Constituição e .TuSfiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Munici'pios, favorável.
6
Votação, em turno úníCo, do Projeto de Resoluçãç n'i' 183, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 1.098,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grahde do Norte a elevarem Cr$ 29.364.200~00 (vinte- e nove milhões, trezentOS e-Sessenta e quatro
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendoPARECER, sob n• 1.09!1, de 1981, da Comissão
-de Constituição e JustiÇd, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 258, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.424
de 1981 ), que autoriza ·a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (A_M_) a elevar
em Cr$ 8.613.200,00 (oito milhões, seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo _
.
.
PARECERES, sob n•s 1.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
-de Constituição ·e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 266, de 198 I (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em
Cr$ 39.300.000,00 (idnta e riove.inilhões e trezentos mil cruzeiros) o montan~
te de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões'
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
9

Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n~" 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 145,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a elevar em
Cd 7.279.000,00 (sete m-ilhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sób n•s 146 e 147, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Ca~doso, e
-de Munidpios, favorãvel.
lO
Votação, em úifno úniCO, do Projeto de Resolução nl' 33, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia coino conclusão de seu Parecer n9 189,
de 1982), que-autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira (SP) a elevar eiTI Cr$
29.745.300,00 (vinte e nove níilhões, sc;tecentos e quarenta e cinco mil, trezen~
tos e sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 190 e 191, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorãvel.
II

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 3_8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econorriia como conclusão de seu Parecer n9 279,
âe 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282A83~630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e o_itenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- d_e Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.
12

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 13, de 1979,
de autorfa do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concess_ão de_
aposentadoria especial para o comerciãrío, 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, favorãvel;
- de Saúde, favorável; e
- de Finanças, favorãvel, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José_ F!agelli.
13
Votação,_ em primeiro turno, do Projeto de Lei_ do ~enado 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 ta·mbém integre a remuneração, tendo
PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição ~ Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorávc;l.
14
Votação, em prirrieíro turno, ·ao Projetd de Lei do Senado n'i' 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal~do~Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aéreà Brasileira, tendo
PARECERES, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-~=-·;d_e Con$titUfçào.e fusÚça, pela constifucíorialidade, juridicidade e, no
mêríto, favorãvel, nos termos de SUbstitutiVO que apresenta; e
~de Educação e Cultura, favOráVel ao substitutivô da Comissão de
CoilstitüiÇão e JustiÇa.
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nv 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob no l.l45, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela consfitucionalidade e juridiCid~de e~ no
mérito, favorável.
-16
Votação, em primeiro fUrna, do Projeto- de Lei do- Seilado nv 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositiVos à
Lei nO? 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 sa~
lárlo devidO aos traOalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob nos 1.197 a l.Í99, de 1981, -das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
17
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 1.130a 1.133, de/981.-d~sComissões:
- de Constituição e Justiça;
-de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
18

..

Discussão, em turno único, do Projeto _de-Resoilição nv 40, de 198f (apresentado pela ComiSsão de.Economia como conclusão de seu Parecer n9
3I8;de 1981), que autoriza-a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões:e setecentos m11 cruzeirOs) o rnOntaflte de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurididdade; e
de Munidpio.r, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento no 309(81, de autoria do Senador DirceU -Cardos-O, de reeXaine 03. Comissão dC CoristitUiÇão~·e Justiça.)
19
Discussão, ein primeiro turno, do Projeto t;te Lei do Semid0 nv 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, Que dispôC sobre 6 -exe-rddo dil auditÔi-ia
contábil e dã outras providências, ti!IidO
-PARECERES, sob nos 57) a 576, de 1981, das Comissões:
-de ConstitUição e Justiça, pela coristitucionalidade -e ·jllddfcid3de;
- 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 discussã.o para reexame da Comissão de
Serviço Público Cívil.)
. - O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -' Está enoerrada a reunião.

(Levanta~se a reunião ãs 15 horas.)
EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO §
180 DO REGIMENTO_ INTERNO.

zo DO ART.

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógr-afOs de Projetos de Lei sancionados:
N• 108/82 (no 225/82, na origem), de 7d()corrente, referente ao Projeto
de Lei n9 006/82~CN, que dispõe sobre a utilizaç~o de _J)rqc~sàme.pto _çjçii:ó~
niCo de- dados nos serviços eleitorais, e dá Õutr~s provídêiiciãS.
--~.
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.996, de 7 de junho de 1982.)
N• 109/82 (no 226/82, na origem), de 7 do corrente, referente ao Pro]eto
de_ L~ n9 005/~2-~~! que- a:Itef_a o Dec~~to-lei nv 32,. de 18 de novembro de_
1966, que "institUi õ Códig-o Bi-asilCirO dO- Ãr.--- . .
-~ --
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(Projeto que se transformou ria Lei no 6.997, de 7 de junho de 1982.)
N• 110/82 (no 227/82, na origem), de 7 do corrente, referente ao Projeto
de Lei no 007/82-CN, que altera o parágrafo único do art. 30 da Lei no 6.849,
de 12 de novembro de 1980, que fixa os valores de retribuição da Categoria
Funcional de Agente de Vigilância, e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei no 6.998, de 7 de junho de 1982.)
De agradecimento de comunicação:
No III f82 (no 231/82, na origem), de 7 do corrente, relativa à aprovação
das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n9s 03,
04, 05, 06, 08, 09, 129 e 130, de 1982.
NP 112/82 (no 232/82, na origem), de 7 do corrente, relativa à aprovação
das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n9s 143,
173, 191 e 198, de 1982.
No 113/82 (no 233/82, na origem), de 7 do corrente, relativa à promul-gação da Resolução n<? 3, que aut~riza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar operação de empréstimo externo.
No 114/82 (n' 234/82, na origem), de 7 do corrente, relafiva à aprovação
das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n9s 496,
501, 505, 508, 563 i: 565, de I98Qe 545, de 1981.

O FICIOS
Do Sr. J9~Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafos dos seguintes projetes:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 65, DE I982
(No 1.538(79, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
a doar os imóveis que menciona.

~ I~CRA,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Instituto N acíonal de Colonização e Reforma AgráriaINCRA, autorizado a doar, ao Estado do Rio Grande do Sul, imóveiS fufais
de sua propriedade, situados no mesmO Estado e representados por 7 (sete)
lotes, de diferentes dimens_ões, sendo .í(cínco) do Projeto Integrado de Colonização SARANDI, I (um) do Projeto Intregrado de Colonização PASSO
REAL e 1 (um) d_9 !'wk:to!!!l!;!!radp deÇoloJlizl!ção FLÚRJDA, com a área
total de 1.099, 7277 ha (mil e noventa e nove hectares, setenta e dois ares e setenti e- sete centiares), cujos limites e confrontações constam dos memoriais
descritivosexistentes nos Processos INCRAfCR(ll) nPs 96f77, 97/77,98/77,
99/77, 100/77, 101/77 e 102/77.
. Art_. _29 _jncumbe ao doitatârio, sob Pena-de se toriiar nula a doação de
que trata a presente lei, com a reversão dos imóveis ao domínio dO doador,
utilizá-los para a constituição -de áreas destinadas a reservas biológicas e florestais, de preservação permanente, nos termos da Lei n9 4.771, de 15 de setembro de 1965.
Art. J9 A doação autorizada nesta lei serâ efetivada mediante termo lavrado em livro próprio, do Instituto Nacional de Colonii:àção e Reforma
Agrátia - INCRA.
-Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contráriO:

MENS"ÀGEM N9 235, DE 1979

Excelen tissimos Senhores Membros do GongresS() Nacional:
termp.s. do art. 51-da eoiistitulção, tenho a honra de submeter à elevada dellberação de Vossas ExC!llênclas, .acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Agricultura, o anexo projeto de lei que "autoriza o Instituto Nacional de
O>_lonização 'e R.Ãormà Agrária ·_c_ INCRA a doar os imóveis que

;No3

menciona".

BraSilia, 1.0 de a~sto' de Í979. ~ .ToiW a de Fi!l'lieiredo.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 31; DE-15 DE MAIÓ DE Í979, ÍJO
SENIHOR MINISTRO DE ESTADO DA AGlU'COLTb'RA.
t;:,<(,~1entlsSirrio

$çnhor Presidente da República:

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de_ Vossa

E><ce_ejênciaL ç_a!)exo "-!lleprojeto de !ª! que autoriza o Instituto Nacronai ç!e Colonizaçãô e R,efol"n)a, .Agrária (IJNjtiRA), a ef~tivar a
doação ao Governo do Esfadirtlo-ruó Grande do Sni, d·e 7 (seleJ
lotes rurais, localizados nos-Projeto.s Integrados de Colonização denominados Sarandi, P_asso Real

blológica.s e florestais.

P.

.Flórida, destinados a r.eservas
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A doação se efetivará atraV!Óit de autorizaçãO" legislativa, de
conformidade com o Parecer H-525, da Consultaria Geral da República, aprovado por Vossa Excelêricla em H de junho de 19117.
Prevaleço-me do ensejo para renovar 'a Vossa Excelência os
Antônio

lf:W:,P~~~:as de .estJm.a .. e .. di,stinta consideração.. -

LEGISLAÇlW CITADA
LEI N. 0 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965
Institul <> n<JVo Código F1orestal.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancionO a
seguinte Lei:.
Art. 1.0 As florestas existentes no território- nacional e as demais formas C:e ;egetação, reconhecidas de utilidade às terras
que revestem, ,são 'bens de_interesse comum a todos os habitantes
do País, ex-ercendo-se os: direitos de propriedade_,_ com· g,s limitações
que a leg!slação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
Parágrafo_ único~
As açõe$ ou omissões contrárias às disposições deste Códig<> na utilização é· e:ip!ora.ção das flgrestas são
corislooradas uso nocivo da propriedade (art. 302, XI, b do Código
de Processo Civil).
Art. 2.° Consideram-se de preservação permanente, pelo só
efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural
situadas:
a.) ao longo dos· rios ou de outro qualquer curso d'água, em
f'&lxa margina~ cuja largura minima ·será:
I - de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez)
metro.s de.Iargura;
2 - igual à metade da làrgura dos oursos que meçam c• 10
(dez) a 200 (duzentos) metros de distância entre as margens;
3 -<te 100 (cem) metros para t<>dos os .cursos cuja largura seja
superior ,a 209 (duzentos) metros.
b) ao ~edor, das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais
ou artif!~lais;
c)' naS ~ascentes; mesmo nos ·.chamadas· "olhq-s_ d~água", :;;~ja
qual for a sua situação topográfica;
·
·d) ~o topo de- morroS, montes, m.ont4nhas e -Serras;
· é> ·:na:. encostas· ou partM deStas, .conr 'de.ilUVldade su~or "'
45°, equivalente a 100% na linha .tle maior ·declive;
f.) nas restingi!S, cott)o ~xad<1ras de dunas ou establl!zailoi-'18
de· m·angu,e,S; ·
·
·
g) nas bordas dos tabolelros ou chapadas;
hl.em'al.titude .SJ!perior. a ! .. 80'0 (mi!. e oitocen!;Qs) metros, 'nos.
camp6s,r-~.t,ura,~ ou.!'-ttl,lcl!/.I.S, a~. flo.r:estas nativas .e ·as veget;aç~
campesw~.

Ãrt. 3P ..ÓO~ideram.;.se, ainda, d-e preservação permanente,
quando assim declaradas por ato. d<1 Poder Público, .as florestas ~
dema!s"~<Jrma~ de vegeta,ção natarar destinadas:
a) a atenuar .a ~.das terras.;
bl a. flx<!;r .as dui):i.s;
c) a formar faixas.de pmteção aolôngo de rodilv!'IIS.e ferrovias;·
ii>· a;.a:üX!liàr. a dêté&a. do território nacióúal a cl,'itts~1o d.a.s autoridades militares;
'
·
·
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou_de Valor cientine-Q
ou históric-o;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vfda das populações silvlcolas;
h) à assegurar condições de bem-estar públlco.
§ 1.0 A supressão total ou parcial de florestas de preservação
pe~anente só será admitida com prévia. autorização do Poder
Executivo Federal. quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetas de utilidade .Pública ou interesse ·social.
§ 2.Q Pu; florestas que integram o' Patrimônio Indígena ficam
snjeitas ao regime de. preservação permanente (letra g) pelo só
efeito desta Lei.
Art. 4." Consideram-se de. interesse público:
. a) a limitaçãO e o cvntrole do pastoreio em determinadas áreas
viSando à. adequada conservação e propagação da vegetação florestal~

b) as medidas com o fim de prevenir ou· erradicar pragas ·-e
doenças que a.fetem a vegeta';ão florestal,;
c) a difusão e a adoção de mé~odos tec~ológicos- que visem a
aumentar· economicamente a .vida: útil da madeira e o seu maior
·aproveit~ento em todas as fases de .manip1,1Iação e transformação.
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Art. 5. 0 :0 Poder Público criará:
a) Parques Na·cionais, Es~aciuais e Municipais e Reservas Biológic-as, ccn1 a finalidade de resguardar atributos e_xcepcionais da
natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das
belezas natur.ai:; CJ_:r, 2- :_-,ti~Lm ~:c p:ua ct~ct.i·ms educacionais, rec:eativos e cientiric:os;
b) FlorestJas Narcipnai.s, Est~duais ,E;: .Munic.ipai.s, com fins econômi~~. técni_ço,s ou sociais, inclusive preservando áre.as ainda não
f!orestadas e destinadas _a atingir aque1e~ fim.
Parágr~fo único.
,fica proibid_a_.Q.ual"quer forma d2 explO:t;"O.ção' dos· recursos naturais nos Parque:s Nacionais, Estaduais e. Municipais.
Art.. 6.0 • _O proprietário da flOresta não preservada, nos termos
destà Lei, Poderá grava-la ci:Jm. perpetuidade, desde que verificada
a existência de interesse públlco pefa aut<Jridade florestal. O vinculo constará do termo_ ás_sina-do perante a .autoridade florestal ·e
será averbado à margem da inscrtçãc no Registro Público.
Ãrt. 7.0 QUalquer_ ál'V?re poderâ. ser cle'clar~da i.ro.uhe .-~e
corte, mediante ato d-o Poder Público, J){:ir motivo d·e sua 'loCalização, raridade, beleza oU condiç:ão de porta-sementes.
Art. 8. 0 Na distribuição de lotes destinados a ··agticúitura, em
pl.aoclos de colpiD:za.ção e çle reforma agrária,.não dev:em ·ser .incluídas as áreas florest::tda.s ,_çie preservação penrtaneJ;lte de q1,1e _tr~ta
esta Lei, nem 'as florestas· nec·essárias -ao 'a-ba.o:;tecimcnto )ocal ou
nacional de madeiras e outros produtos florestais.
Art. 9.0 As florestas de propriedade particular enquanto indivlsa.S com_ outras, su"jeitn.s R regime especial, ficam subordinad-as às
disposições que_ vigorarem para estas.
Art. 10. Não é pennitida a derrubada de flor.estas, situadas
em áreas de inclinação entre 2:5 a 45 graus, só sendo nelas tolerada
a exttaÇão de toros, quando em regime de ütillza~ão racional, que
vise a rendimentos permanentes.
Art. 11. O emprego de produtos florestais ou hulha como
combustível _obriga o u~o de dispositivo. que impeça difusão de
fagulhas suscetíveis de provocar incéndios, nas florest3-s e demais
formas de vegetação marginal.
Art. 12. Nas- ilore.sta.s plantadas, não consideradas d·e preservação permanente, é !ivre a extração de lenha e demais produtos
florestais ou a fabricação de carvão. Nas demais florest.as dependerá de norma .estabelecida em ato do Poder Federal ou Estadual, em obediência a .Pr~scrições _ditadas pela téc:r~ica e às peC1.!liaridades locais.
Art. 13. O comércio de plantas vivas, oriundas de florestas,
dependerá de licença. da autoridade competente.
Art. 14. Além dos preceitos gerais a que está sUjeita a u.til1zaçã<J das florestas, o Poder Público Federal ou Estadual poderá:
a) prescrever outras normas que atendam às peculiaridades
locais;
b) proibir ou limitar o corte daG espécies vegetais consideradas
~- via de extinção, deliin!_~ndo ,~-_áreas conlpr~endfdas no ato,
fazendo depender nessa.s áreas, de licença prévia o corte de outras
espécies;
c) ampliar o registro de pessoas físicas ou jurídicas que se_ dediquem a extração, indústria e comércio de produtos ou subprodutos florestais.
_o\rt, 15. Fica proibida a exploração .sob fo1:ma empírica da.s
florestas primltiv;l-s da bacia ~mazônioa que só poderão s<2r utilizadas 'em obser'vância a planos técnicos de condução e manêjo
a serem estabelecidos por ato do Poder Público, a ser baixado dP.ntro
do prazo de um ano.
Art. 16. As florestss de domínio privado, nfi_o .sujeitas ao regime de utilização limitada .e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2. 0 e 3.0 desta Dei, são suscetivejs
de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, esta na
parte sul, as derrubadas de florestas nativas, primitivas ou degeneradas, aó serão permitidas, desde_ que seja, em qualquer easo, re,s.peltado. o llmlte minlmo de 20% do. área de cada propriedade, com
cobertura arbórea localizada, a critério da autoridade competente;
b) nas regiões citadas na letra anterior•. nas áreas 'já d~bra
vadas e previamente delimitadas pela autondade competente, ficam proibidas as derrubadas de florestas primitivas, quando !cita.'
para ocupação do solo com cultura e pastagens, perrorttindo-se,
nesses casos. apen-as a extraçâo de ~rvores par& produçao de madeira. Nas áreas ainda incultas,_ SUJeitas ~a formas de desbravamento, as derrubadas de florestas prlmitlv:'s· n_os trabalhos de
instalação de novas propriedades agrícolas so serw tolerad"" al:!l
o máximo de 50% da área da propriedade;
f:",) na re2:ião Sul as áreas atualmen'te revestidas de formações
flores. tais eme.o que ocorre o pinheiro brasileiro,_ "Araucaria angustlfclia" (Bert - O~ Ktze), não poderão s·er desflorestadas de forma.
a provocar a eliminação permanente. das florestas, tolerando-se,
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somente a exploração racional destas, obserVadas as presertções ditadas pela técnka, com a gara.l'ltia de permanência_ dos maciços
em boas condições de desenvolvimento e produção.
d) nas r~giõe.s Nordeste e Leste Setentrional,_inclusive ugs_ Estados do Maranhão ·e Piauí, o co:rte de árvores e a. exploração de
flor.es.tas só serâ permitida com observãnci~ de nonnas técnicas
a serem estabelecidas por ato do Poder Público, na forma do art. 15.
Parágrafo único. Nas propriedadês rurais, com'J)reendldas na
alínea a dest.e artigo, com áre-a: entre ·vinte (20)" a cL'I'lqüenta (50)
hectares .compU.tar-se-ão, para efeito de fixação do limite percentual, além da cobex:tura florestal de qualquer natureza, os maciços
de porte arbóreo sejam fnltico!as, ornamentais ou industriais.
Art. 17. Nos lote:fmentos de propriedades ru!ãis, a área destinada a completar o limite pt!rcentual fixado na letra a do artigo
antecedente. poderá ser agrupada riuma tó pOrção em condomínio
entre os adquirentes.
- Art. 18. Nas terras de propriedade privada, onde seja necessário o florestamento ou o reflorestamento de :preservação permanente, o Poder Público Federal poderá fazê-1o sem desapropriálas, se não o fizer o proprietário.
§ 1.0 Se tais áreas estiverem .sendo lltilizadas com culturas,
de seu valor deverâ ser indenizado o proprietário.
§ 2. 0 As áreas assim utilizadas pelo Poder Público Federal ficam isentas de tributação~
Art._19. Visando a maior rendimento económico é permitido
aos proprietários de flores_tas heterogéneas transfmmá-las em homogêneas, executando trabalho d·e derrubada a um só tempo ou
sucessivamente, de toda a vegetação a substituir desde qu~ _assinem, antes do 4J,ício dos trabalhos, perante a ~uto:tidad~ C<?mpetente, termos de obrigação de re]JOS!ção e tratos culturais.
P..rt. 20. As empresas industriais que, por sua natureza consumirem grandes_ quantidades d-e matéria-prima florestal 'serão
obrigadas a manter, dentro de um raio em que a exploração e o
transporte sejam julgadqs e·conômlcos, um se.rviç_9 O!ganiza.do,_ que
asse{5'..u-e o plantio de novas áreas, em ter;ras próprias ou pert.eri~
centes a terceiros, cuja produção sob exploração racional, seja
equivalente ao consumido para o E.eu abastecimento.
Parágrafo único: O não cumpiim€rito do -d[sp~sto neste _ar~
tlgo, além das penalidades ·previstas neste Cóctigo, obriga os ln~
fratoies ao pagamento de uma. mu!ta equivalente a ~0% (dez. pór
cento) do valor c9mercial da _matéria-plima flQi"e.stal nativa consumida além da produção da qual participe.
Art. 21. As empresas siderúrgicas, de tran.sporte e outr_as, à
base d-e carvão vegetal, lenha ou outra matéria-prima floresW,
são obrigadas a manter florestas próprias para exploracão raci9-nal
·ou a- formar, diretamente cU por intermédio de empr"eeÍldimentos
do.s quaiS'partieipetn, fl'orestas des~inadas ao. seu Sl!primento.
Parágrafo único. A autoridade Ç<Jmpetente fixará para cada
empresa o_ prazo que lhe é facul~~~Ç-J?arfl_atender ao disposto neste
artigo, dentro dos limites de 5 a lO anos
Art. 22. A União fiscalizará diretamenté, Pelo orgão exeCUtivo especifico do Mini3tério da AgriCultura, ou ~m convênio c-om os
Estados 'é Municip!os, a ·aplicação das normas deste Código, podendo; para tanto, criar os .s_erviço.os indi~pensáveis.
Art. 23. A fiscalização e·· -a guarda das floJ;estas pelos s-erviços esPecializados não eXcluem a- açãq da autoridade policial por
iniciativa p-rópria.
Art. 24. Os funcio-náriàS florestais, no exercício de suas funçõeS~ ·são -equiparadas aos' agentes de segurança públlc3.., sendolhes assegurado o porte de ar:rn:as.
Art. 25. Em caso. de incêndio rural, que não se -possa extin:g~ir .c9m. os . :rec~rs.os. oí:dln.:i:Pos,. G-O,Illt!·a~e_. ~ão, _s_~ ao funcionário
florestal, como a qualquer outra autondade pubhC?-, requisit:ar o.s
meios materiais e convocar os homzy..s em condições de prestar au-

xilio ..
Art. 26. Constrtuem contravenções penais, puníveis com _três
meSes a um ano de prisão simples ou mülta. de uma a_ cem vezes o
salário mínimo mensal, do- lugar é da data da infraçao ou ambas
as pen:xs cuzr..ulá.-tivamente:
a) dést:f4ir_ àu danificar a. flotfst,a considerada de preservação
perma·nente, mesmo .que em formação, ou utilizá-la com· infrin~
gência das normas est·abelecidas ou previstas nesta Lei;
-b) cortar árvOres em florestas de preServação permanente, .sem
permissão da autOiidade corrtpét-ente;
.,c) penetrar ·em· floresta. de. pr:eservaç'ã9 permanente conduzi~
do armas·· substâncias ou instrumentos proprios para caça proiblda ou· .pa-!--a exploração· de produtoS' ou subprodutos· florestais, sem
estar munido. de. licença da autoricLade competente;
:d),.c:Iusar: danlls ·aoS Parque-s ·Nacionais;. Est.ad.uai') ou Municipais, bem como às Reservas Biológicas~
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-e) faZer- fogo, por qualquer m·odo, em florestas e demais ror~
mas de vegetação, sem· tomar as precauções adequadas;
f) fabricar, vencte:r, transportD.r ou soltar t:aléeo que posram
provo~~r inc_ênd.j_.os nas florestas e demais formas de vegetar,1o;
g) impedir ou dificultar a iege:nerag~o natural rl.e _flore;;·laô
formas de vegetação;
h) ~ecebe_r niadeira, lenha, carvão e outros produto.s proced~n
tes de_ fk>rest-as~ s~m ·exigir a exibiÇão de licença do· vendeCior, ou~
torg~da pela ._autoridade ~ompete:nte_ e sem .munir-:se da via que
deVerá aco:fnp.anhar o Produto. aw fin~. benefi~amel?-to_;
_i) _transportar ou guardar rr~:adeiras, lenha, eal>vão e_ óutros pro~
· llutOs procedentes de fl?resDas, sem lic.ença válida para .todo· o tem'Pb da via~.m ou do àrmazenamento, outorgada pela autolid.ade
competente;
_
j) deixar de restituir a autolidacte licenças extintas pelo tiecurso de prazo ou· pela entrega ao consllblidor dos produtos procedente.s de florestas;
1) empregar, como combustível, produtos florestais ou hulha,
se~ uso de dispositivo que impe_ça a difusão de fagulhas, suscetívels de provocar incêndios nas- florestas;
m) soltar animais ou não tomar precauções necessárias para
que o animal de sua propriedade não penetre em florestas sujeitas
a· regime espe_cial;
c

Ç\~mais

n) matar, lesar ou ·maltratar Pó r qualquer modo ou meio, plant,as de ornamentaç.ão de logradouros públicos ou em propriedade
privada alheia ou árvore imune âe corte;
o) extrair de florestas de domínio públiGo ou co!lsíderada.s de
preServação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal
ou qualquer outra espécie de minerais;
pi VETADO.
É proibiçio o uso de fogo· nas floreStas e. demaiE .·rormas de vegetação.
PárâWafo único. se peculiaridades locais ou regionais justificarem o emprego do fogo em práticas agropastoris op: florestais, a permissão será estabelecida em ato do Poder Público.. circuns_crevendo as áreas ~ estabelecend~ nohnas de precàução.
Art. ~8. _Além das contravenções Í!stabelecidas no artigo pre~
ce-dente, subsist_em os dispositivos· sObre contravenções e crimes
~~;;~~6m~a~~ ~igo P~n~l e nas_ demais leis,_ com as_ penalidades

4ft. 21.
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Art. 29-.

As penalidades incidirão sobr-e os autores. sejam eles:
a.) diretos;l
bJ _~renda4irios~ parcei_ros; posseiros, gerentes, administrado~
res, diretores, promitentes _compradores ou proprietários das áreas
flo~tais, desde que praticadas por prepostos ou subordinados e no
interesse das preponentes ou dos superiores hierárquicos;
é) aut-orid_ades que .se omitirem oü facilitarem, por consentimento leg~I. na prática do atq.
Art.. 30. Aplicam-se às contravenções previstas neste Código
as regra.s gerais_ do Código Penal e ·da Lei de Contravenções Penais,
sempre que a presente Lei nãa dlspo,nha de. modo diverso.
Art. 31. São c!rcun.Stâ:ncias que agravam a pena, além da.s
prevista:s no Código Penal e na Lel de Contravenc.ões P.enaJ.s:

a)_ Cometer a infração no período de queda-. das· sementes ou
de formação. das. vegetações pxei,udic.adas, durante a. noite, em domingos ou dias feriados, em épocas de seca ou Inundações;
b) com.eter a illfração co,tra a floresta de Preservação -permanente ou material dela provindo.
Art. 32 ... ,4 açãO :P·enal indepenct.e· de queíxa, m~mo .em se
tratando d~,lesãç. em propriedade privada, .quan-do .os .bens atin'gidos são floresl!as é demais formai de vegetação, instrumentQs de
tr3.ba1ho, documentos:__ at-Os --relacionados com a proteçãc florestal
disciplinada nesta LeL
Art. 33 São autoridades competentes para Instaurar, presidir
e proceder a :i,nqué:ritos policlai.s, lavrar autos de pn.são em flagrante a intentar a ação penal, nos ca.sos de crimes ou contravenções,
previstos nesta lei, ou em outras ;teis e que tenham por objeto florestas e demais formas d_e vegetação, instrumentos de trabalho,
document-os e produtos prOcedentes das mesmas:
a) as Indicadas no Código de Processo Penal;
b) o.s funcionários da repartição florestal e de autarquias, com
attihulçô·es correlatas, designados para a atlvldade .de flscalizaçã.p.
Parágrafo único. Em caso- de a.ções penais simultâneas, pelo
mesmo fato, iniciadas por várias autoridades, o Juiz reunirá os
processos da jurisdição em que se firmou a corr..petênc-ia.
Art. 34. As autoridades referi.das no .Item "b" do artigo anterior. ratificada a denúncia pelo :M1nistérto Público, te-rão Wnda

e
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conipetencia igilal à deste, na qílalidrrde de· assistente, 'perant• a
Justiça comum, nf;1S J:eitós .de que trata esta Lei.
·
Arl. 35. A autoridade apreencteril. os prOdutos e· os I!!Strumentos utilizados na lnfração e, se~noo puderem acompanha: o inquérito, por seu volume·.e nature2a, serã·:> entregues ao deposf.tário.públ!co local, se houver. e, ·na sua falta, ap que for nomeado polo JUiz,
para ulterior devolução ap pr·ejudicado.' Se pertencerem an agente
àtivo. d!L infr!l-ção; serão vel;ldidos.. em hasta pública.
Art; 36.. ·O. processo das contrà.~enções olietlecerit M .r! to sumário da Lei'n.o .1.508, de 19 de dezembro: de 1001, no que cmrber.
Âi:t. 3'7. -Não serãO transçrl.tàí, QU averbadoS no ~i;l,stro Geral
de· Ímóvêis os à.tos de trarism.i.ssã6 ·,tlntervivos"~ ott "c~a mortis"~
bem como a c-onstituição de õnus reais, sdbreJmóveis da zona rural,
sem !i apresentação de certidão négatlya de dividM :ooferentes a
multas prevl.!tas nesta Lei ou nas· leis estaduais .supletho..o, ·por
decisão transij;ada em julgado,
Art. 38. As florestas plantll.das ou naturais são declaradas
imunes a qualquer tributação e não podem determinar, para efeito
trii>utárl<J, a.umento do valor <l!IS terras en'l que se encon:tra.ti!.
1:o :r!iã;o .\'e é.ón,SiÇterará i.e:iiéia:"ttlbÜtâVOJ 'ii v~o~ (j~ P.rodutOs
fioresto.!$ o!>.ttdos em Porwta<> plantadas,. p.or. que,ni as houv~r ~or
niatio: · ··
·
· ·
·
·.·.
·
· ·
·
··

i

§ 2.0 As ímportânel!l-3 em.Pr~g"!ias em florestàmento e refloresta~ento';aerão de-clnzidas .!ntêg;alm~nte do Imposto d~ R<>n.da e

di!!' t~, es!>ti9\lic~ Ug"-fí~ ~ lW. t~f)or~t~eli.f9:
· ··
Art. 39. Ficam isentas do Impost<> Territorial Rtiral M "áreas
cqlll, ...f!Q·.fes.t!IS. SRb, re.gim
.."'··de. l.!re.•servação permal:lente e as. áreas
com f,1Çres~,p)ant!LIIas, )1áJ:a.IlJlS,d~ explç,r~o m>i.d,elreirlj..
Parágrafo único. Se a floresta for nativa, a isénção 'nãO iii•
trap..,.,~ de P<l%. (clnqijen~a P)lF, ~n\DJ, do Val9f d,O imposto, que
inciçllr S(1l)te .a área trtbutây~.
.
Art. 40. Vetado.

. 1\,rt• 4l. as. est!libeleolmenW... oficiaij<. de crédito concederão
prioridades a.Q<l projetos de.<f')orestamento, ~lorestamentorou aquisição de eqúipamentos meoânleos necessários aos, serviços, obedeCI·
das as escalas anteriormente fixadas em lei.
Parágrafo único. Ao Conselho Monetário Nacional, dentro de
suas atr1buições legais, como órgão disclpl!i>ador do crédito e. das
operações creditícias em todas suas modalid~~ e. forma.s1 cabe estabelec-er as no_nnas para os "financlamentos·norestai.s~ coin juros .e
prazos compatíveiS, relacionadO§ 'çojll os. p)anós de florestamento e
reflorestamento aProvados pelo. Oo:n.selho _Florestal

_Federal~

Art. 42. Dois anos depois da. promulgação desta Lei, nenhuma autoridade poderá permitir a acloção de livros escolares de leitura que não contenham text;qs·de educação flo're.Stal, preViam€:nte
aptoVad<ls pelo Conselho Fed,.al de Educação, ouvi/lo o 'órgão· tJoc
restai comp'et·ente.
·
§ 1.0 As estações de rádiQ e .televis&o inc.J.tP.rã.O_; oPrigaWriamente em suas programações, t;eJttose dispositivos de interesse florestal, aprovadoS pelo óti;ão .competente no limite minlmo de 5
(cinCo) minutos sémanaiS, cii:Stiib~do~ ou :J?-âo em diJerei?:te~ _dias.
§2." Nó.S núi:Pas e cart!i.S.cliiií.U.S·;s.erãa:O:hrlgarorliünimte assinalados os Parques e Fiorestas Públ!cas.
§ 3.0 A u:trlão e o~ EStados .p~o;,;overão a criação e o desenvolvimento de escolas para o ensino florestal, em seus diferentes
níV.e1s.
Art. 43. Fica instituída a Semana Florestal, eni datas fixadas
para a.s diversas regiões do Paíà, pói Decreto· Federal.-Se!ia a meSma comemorada, obrigatoriament~, nas e.scola.s e _e.struhelec~men_tos
públicos ou subvencionados, através de program!IS ob;ietlvo~. em que
se ressalte o valor das flore.r;ta.s, face aos .seus produtos ·e utilidades, bem como.- sobre __a form-a correta de conduzi-las e perpetuálas.
Parágra.fo .único.

Para, a .!?emSB.à Floi-està.l

~sexãp.-·prográma

das reuniões, conferências, jorq,adas "de ref)or~tamenl<;>, e outras
solenidades e festividades com o objet1yo de identlflçar a.;;'florestes
como recurso natural renovável, de eleV'&dó valor social e econõmiw.

·

1\.rt. 44,.. Na regl~.ll<ol'te;'!'·n.~.-Jlarte Norte dê-.·ra.jllão Cíen,tr<>._e_nquanto não .fm~ esta!>~lecido o clecreto de ,que trata o
~rl\\lssivel desde que permaneç!t COi:n'·coJ>ertura. aroór!fii, pe1o' !i1<!ntl!J 50% dà'área·rte c)l,da
propriedade.
Art. 45.' .P Poder, EXecutfV<J.. Pro:mov.er~, '!a. pr!i"o· de 1_80 di'!-'
a revisão de todos os oontr!::ttOs, eonveillos, ~ora.~- é troncesK~ ·r~
lacionadas com a elCjJ!oraçãó' :i!ôresta! eni ·geral; a fim· de ajustã-las
àll normas. adótad!l-8 por esta ;Lei.
·
-Art. 46. Fica mantido ·o con.selho Florestal Federal, com sede
em :B.rttsilia, oomo órgão consultivo é normativo' da politica flott!Btal brasileira.
·
Oe~te
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Pa:i'ágfufo imrco :-.·A cõilipõllii;ã:O. é· atlibíliÇões do .cons1>lho Fio C
resta! Federal, integrado, ·no máximo, por 12 (doze) membros~ serão
estabj>lecidas por decreto do Poder EXecutivo.'
.Mt-:;47.: .. ó;,Poder EJ<ec!'il'lo,.r)Ogl11~entará a pres;mte Le1, no
que to r j algadQ nooessâ.rlo; a .au!L execucao.

. (Às Comissões de Assuntos Regionais e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 66, DE 1982
(n• 4.441/81, na Casa de origem)
De inicíativa do Sr: -Presidente da República

Dispõe sobre a -reversão p-S:ra cargos integranteS- do Plano de
Classificação, de Cargos instituído pela Lei n'» 5.645, de lO de de-

zembro de 1970.
Q_ Congresso

Nacional .decreta:

Art. f9 O funcionário apresentado- por íiwalidez, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, quando julgado apto em inspeção de saúde,
reverterá à ati vidade para cargo integrante do Plano de Classificação de Cargos instífüído pela Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970.

§ 19 Não poderá reverter o aposentado que contar:
a) 60 (sessenta) anos de idade; ou
b) tempo de. serviço .s,uficíente para aposentadoria: Voluntária, íncfuído o
tempo de inatividade.
§ 29 Nas hipóteses previstas -no parágrafo anterior, o funcionário continua-rã na inatiVidade, permanecendo inalterado o fundamento legal de sua
-apos-entadori~,-- com a conseqüente proporcionalidade de proventos.
Art. 29 A reversão- independerá da existência de vaga e far-se-ã para
cargo:
a) de vencimento equivalente ao do cargo ocupado na data da aposentadoria:
b) resultante de transformação ou reclassificação posterior à aposenta~
do ria;
c) fntCgrante da classe _que teOhã servido de base à revisão dos proventos
determinada pela Lei n9 6.703, de 26 de outubro de 1979.
§ 19 Os funcionários de que trata esta lei serão investidos em cargos automaticamente cri8.dos com o exercício, independentemente da existência de
claro na lotação.
§ 29 A reassunção do exercício ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de reversão, prorrogável por igual prazo.
§ 39 Após a reversão, a lotação ficará automaticamente ajustada, com
obser.vânCia doS percentUais fixados para progressão funcional.
Art. )9 O funcionário a que se refere o caput do art. J9 desta lei será
submetido, periodicamente, a exame médico, na forma que se dispuser em regulamento.
Art. 49 Esta lei entra ·em vígor oa data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 138, DE 1981
Exc.ele_nti~imos Senhores ~embr~~ do Co~gr-~so Nacional:
No.; teJ:'lllos do art: 51 da Constituição, timho honra de suo-

a

meter à elevada deliberação de v:oss.M Excelências, acomprrnhado
de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do Departamento A.d.ministratlvo do Serviço Públ!co, o anexo projeto de lei
qiie "dis:põe sobre a reversão para: cargos integrantes do Plano de
Classificação de Cargos, institUido pela Lei n.o 5.645, de 10 de
dezembro de 1970".
Brasília, 22 de abril de_ 1981. -

.roão Figueiredo.

EXPOSIÇÃO DE MdriVOS N.à 022, DE 2 OE FEVEREffiO DE 1981,
DO SENHOR DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO AD·
MINISTRATIVO DO SERVIÇO Pú!lLICO.
Excelen tísslmo S'enhor Presldente i! a Repúbl!ca:
o art. 13 da Lei n.o 5. 645, de 1970, que estabeleceu d!retrtze•
para a Implantação do Plano de Classificação de Cargos determinou a expedição de normas regulamentares especificas disci~
plinando as formas de provimento de cargos pertencentes ao novo sistema, não lhes sendo aplicáveis as d!sposiçõe.s, relativas ao
assunto, contidas na Lei n.o 1. 711, de 28 de outubro de 1952.
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2. Ocorre que jã na fase de ultimação da implantação do
Plano, estão-se verificando as· -situações em que as funcionãrios
aposentadaS· por invalidez são julgados aptos para retornarem à
atividade.
3. A efetivação da reversão tein encontrado óbice-na Inexistência de vagas, conseqüente da implantação do- novo Plano ·de
Classificação e na sujeicão dos servidqres públicos, em geral, ao
regime da legislação trabalWsta, em face do que se tem criado
empregos e extingüido os cargos.
4. Em virtude do exp~to o _anexo anteprojeto de lei, destinado a dlsclpllnar o assunto contemplou a criação automática de
cargos com assunção do ex:ercicio pelo funcionârio que reverta
à atlvldade, independentemente da existência de claro na lotação
considerada ajustada. com isto, nos percentuais fixados para a
progressão funcional.
5. Impende considerar que a proposição objetlva, também,
preencher lacuna da legislação, ·que só prevê a reversão de funcionário aposentado com proventos integrais por invalidez decorrente de doença profissional ou moléstia grave contagiosa ou Incurável - Lêi n.o 1. 050, 6. Outros aspectos que merecem destaques são aqueles em
que se admite a reversão para cargo de denominação diferente
dos correlacionados com o cargo ocupado na data d.a aposentadoria e eliminação da eldgêncla de posse, pois a criação do cargo
ocorre com o exercício.
7. Ainda, cabe ponderar que- o anteprojeto, se acolhido, não
acarretará aumento de despesas mas, ao invés, poderá reduzi-Ias,
8. Ante o exposto, tenho a honra de subm.eter o assunto à
elevada consideração de Vossa Excelência, com anteprojeto de lei
e projeto .de mensagem, consubstanciando as regras .a serem observadas na reversão dos funcionários aposentados por invalidez.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
meus prot.estos de elevado respeito. - José Carlos Soares Freire,
Diretor-Geral.
LEGISLAÇAO CITADA

LEI N.o 5 645, DE 10-DE DEZEMBRO DE 1970
Estabelece diretrlzes pa.ra a classificação de cargos do
Serviço Civ!l da TJnião e das autarquias federais, e dá outras 1\rovidências.

o

Presidente da República
Façe saber que o Congresso Nacional decreta e -eu sanciono a
seguinte Lei:
Ari. 1. 0 A classificação de eargos do Serviço Civil da União e
das autarquias federais obedecerá às diretrizes estabelecidas na
presente lei.
Art, 2.º Os c-argoS s·erão .classificados como de provimento em
comissão e de provimento e:f'etivo, enquadrando-se, b~icamente,
nos .seguintes GrUpos:
De Provimento em Comissão:
I ~ .Dir€ção e Assessor.amento Superiores.
De Provimento Efe"tivo:
II -- Pc·s:quisa Científica c Tecnológica;
III -·- DiplomacL.1.:
IV - Magistério;
V - Polícia Federal;
VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização;
VII - Artesana to;
VIII -- Serv~ços Auxiliares;
IX - Outras atividades de nivel superior;
X - Outras ativld,ades de nível médio.
Art. 3.0 Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos ou o nível de conhecimento apUcados, cada Grupo, abrangendo várias atividades, comPreenderã:
I ~ .Direç.ão e Assessoramento ·sUlperiores: os cargos de dire·cão e ass.essoramento supe-riores da administração cujo provimento
deva ser regido pelo critério da <lOnfiança, segundo for estabelecido em regulamento;
II - Pesqfl].isa· Científica e Tecnológica: os cargos com atribuições exclusivas ou comprovadamente principais, de pesquisa cientificá., pura ou aplicada, para eujo provj.mento se. ~xija diploma ~e
curso superior de ensino ou habilitaçao legal equivalente e nao
estejam abrangidos pela legislação do Magistério St>perior;
III - Diplomacia: os cargos que se destinam a representação
diplomátic-a;
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IV - Magistério: os cargos com atlvldades de magistério de
todos os níveis de ensino;
v - Polícia Fed1eral: os cargos com atribuições de natureza
policia!';
VI - Tributação, :A.rrleca.dação e Fiscalização: os cargos com
atividades de tributação, ,arrecadação e fisca!l.zação da tributos federais;

vn - Artesanato; os cM"gos de atividades de natureza permanente, principais ou auxiliares, relacionadas com os serviços de artífice em suas várias modalidades;
VIII - Serviços Auxillares: os cargos de atividades admlnlstr:ativas em ger.al, quando não de nível.superior;
IX - Outras atividades de· nível superior: os demais cargos
para cujo provimento se exija diploma de curso superior de ensino
ou habilitação legal equivalente;
X - Outras. atividades de nível médio: os demais cargos pa;ra
cujo proviment.o se ·eXija diploma ou certificado de· conclusão de
curso de grau médio ou hab!lltação equivalente.
Parágrafo único. - As atividãdes relacionãdas com transporte,
conservação, 'Custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, objeto de ·execução indireta, mediante contrato, de acordo com o art. 10, § 7.0, do Decreto-lei n.O
200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 4.0 Oufu;.os. Grupos, com ·camcterísticas próprias, diferenciados dos relacionados no artigo anterior, poderão ser estabelecidos _ou desmembrados daqueles, se o justificarem as necessidades
da Adttünlstração, medLa:q.te ato do Poder Executivo.
Art. 5.0 ,Qada Grupo terá sua proprla escala de nfvel a ser
aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, primordialmente, aos
seguintes fatores:
nal;

I. --:· importância da atividade pa·ra o desenvolvimento nacio-

II das; e

C'omplexiciade

e responsabilidade

das atribuições exerci-

m - QUalificaÇões requeridas para (j desempenho das atribuições.
Parágrafo única. _Não haVerá correspondência entre os níveis
dos diversos Grupos, para nenhum efei·to.
Art. 6. 0 A ascensão e a progressão fun'Cionais obedecerão a
critérios .seletivos, a serem estahel·ecidos pelo Poder Executivo, associados a um sistema de trell.1amento e qualificação destinado a assegurar a permanente atualização e elevaç_ão do nível de _eficiên-.
cia do funcionalismo.
Art. 7.0 O Poder Executivo elaborará e e:h.-pedirá o novo Plano
de Classificação de Cargos, total ou parcialmente, mediante decr~to,_ observadas as disposições desta lei.
_ Art. 8.0 A implantação do i?l3.no .5erá feHa por órgãÕs, atendida uma escala de prim·id::ule na qual se levará em conta preponderantemente:
I - a implantação prévia da reforma administrativa, com base no Decreto-lei n. 0 200, de 25 de fevereiro de 1967;
II.~. o estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos,
_tendo !=!ID vista a .nova estrutura e atribuições decorrentes da providência mencionada no item anterior; e
III - a existência de recursos orçamentários para fazer face
i-'.s respeetivas despesas.
Art. 9.0 A transposição ou 'transformação dos cargos, em decorr.ência. da sistemática prevista nesta lei, processar-se-á gradativamente considerando-se as necessidades e conveniêncla.s da
Administração· e, quando ocupados, segundo critérios seletivos a
se-rem estabelecidos para os cargas in.te_gra~tes de cada Grupo, inclusive através de treinamento intensivo e obrigatório.
Art. 10. O órgão central do Sistema de Pessoal expedirá as
normas e instruções necessárias e coordenará a execução do novo
Plano, a ser proposta pelos Ministérios, órgãos integrantes da. Presidência da República e a.utai~quias, dentro das ·respectivas jurl.sdiçées. para aprovação. mediante decreto.
§ 1.0 O órgão central do Sistema de Pessoal promoverá a.s medidas necessárias para-que o plano seja mantido permanentemente
autalizado.
§ 2. 0 Para a correta e- unifm~me iinprantação do Plano, o órgãb central do Sistema de Pessoal promoverá gradativa e obrigator.;I.am.ente o . treinamento de. todos os servidores que participarem da
tarefa, segundo programas a serem estabelecidos com esse .objetivo.
Art. 11. Para assegurar a uniformidade de orientação dos
trabalhos de elaboração e .execução do Plano de Classificação de
Cargos. haverá. em cada Ministério, órgão· integrante da Presi-
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dência da República ou autarquia, uma Equipe Técriica de alto
nfvel, sob a presidência do dirigente do órgão de pessoal respectivo,
com a incumbência de:
I -determinar quais DS Grupos ou r_espe'Ctivos cargos a serem
abrangidas pela escala de prioridade a que se referem o art. 8.0
desta lei;
II - oriéntar e supervisionar os levantamentos, bem como
reallzar os estuclos e análises incllspensáveis à inclusão dos cargos
no novo Plano; e
In - manter com o órgão central do Sl.stema de Pessoal os
contatos necessários para correta elaPoração e implantação do
Plano.
Parágrafo único. Os mem}Jros das J!!q1liP~S de que tra._ta este
artigo serão designadas pelos :Ministros_ de E.s~~do, dirigentes de
órgãOS- integrantes da Presidência da República ou de autarquia,
devendo a escolha recair em servidores q-qe, pela sJia autoridade
administrativa e cayacidade técnica, estejam em condições de exprimir os objetivos do Ministério, do órgão integrante da Presidência da República ou da autarquia.

Art. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos a ser instltuido em aberto de acordo com as diretrizes_ e:(q)ressas nesta lei, estabelecerá, para cada Ministério, órgão iníegranle da Preoldêncla
da República' ou autarquia, um número de cargos inferior, em re_lação a cada grupo, aos ·atualmente existentes.
Parágrafo único. A não observância da norma contida neste
artigo .m~ente será perm_itlt!_a:
a) mediante. redução equivalente em outro grupo, de modo a
não haver aumento de despesas; ou
b) em casos excepcionais, devidamente justificados perante o
órgão central do Sistema de Pessoal, se !nvlável a providência ln·
dicada na alínea anterior.
Art. 13.

Observado o disposto na Seção VIII da

Con~tituição

e em particular, no seu art. 97, as formM de provimento de car-

gos, no Piano de Classificação decornmte. desta lei, serão estabelecidas e- discipU:n,adas mediante normas regulamentares es_pecificas, não _se lhes aplicando as disposições, a respeito, contidas no
Estatuto dos Funcionários Públicos Clv.is da União. •
Art. 14. O atual Plano de Classificação_ de Cargo> do Serviço
Civil do Poder Executivo, a que se refere a Lei n.o 3. 780, de 12 de
julho de·1960 e legislação posterior, é considerado extinto, observadas as di..sposições desta Lei.
Parágrafo único. .-A medida que for sendo implantado o novo
Plano, os cargos remanescentes de cada _categoria, clãssificadvs
conforme o sistema de que trata este. artlgQ, pasSarão- a integrar
Quadros Suplementares e, sem prejuízo das promoções e acesso
que couberem, serão suprimidos, qUando vagarem.
Art. 15. ·Para efeito do disposto no art. 108, § 1.0 , da Constituição, as diretrizes estabe_lecidas nesta __lei, inclusive o disposto no
art. 14 e seu parágrafo único, se aplicarão à classificação dos cargos do Poder Legislativo, do. Poder_ Judiciário._ dos Tribunais de
Contas da União e do Pistrito. Federal, bem como à ciass\fica~ão
dos cargos dos Territórios e do Pl.strito Federal.
Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Bras!lia, 10 de dezembro de 1970; 149.o da Independência e
82.o da República.
LEI N.o 6. 703, DE 26 DE OUTUBRO DE 1979
Estende aos funcionários aposentados da Administração Direta e das Autarquias Fedérais as vantagens financeiras decorrentes da aplicação do Plano de Classificação
de Cargos, instituído pela Lei n.0 5". 645, de 10 de dezembro de 1970, e dá outras providências.

o

Presidente ·da República:

Faço saber que_ o congresso Naciona~ decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
'
Art. 1.0 Os funcionários aposentados não incluídos nó _Plan'J
de Classificação de Cargos Instituído pela Lei n.o 5.645, de 10. de
dezembro de 1970, terão os proventOs ·revistos com )las e- tio vencimento correspondente à classe da Categoria Funcional em que
seriam incluídos, .por transpo~ição .ou tran_sfQPmaçã-o, os cargos
efetivos em que se aposentaram.
§ 1.0 Na aplicação desta Lei serão consideradas:
a.) a classe ein que,- no quadro permanente do órgão ou autarquia a que pertencia o i_nativo, tiver sido incluido por força da
Implantação do Plano, cargo de denominação e nível de vencimento iguais ao daquele em.. que ocorreu _,a aposel}tador.la;
b) a referência de vencimento em que seria localizado -o Irtativo, de acordo com o _critério estab~lecido no artigo 5.0 do De-
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creto-lel n.0 1. 445, de 13 de fevereiro de 1976, observados os reajustes subseqüent_.es_ e as alterações ocorridas- na Categoria Funcional correspondente, bem como os requisitos estabelecidos em
lei.
§ 2.o Nos casos- em que tenha ocorrido ;:t Jnclusão de cargos
dos mesmos nível da vencimentp e denominaçáo, em mais de uma
classe a revisão de proventos tomllã por base a class~ _em que
foi incluído funcionário que, quando da implantação do Plã.no,
possuia tempo de serviço igual ou siiper:ior mais pró?ctmo do computado para o inativo no momento da apn.sentadona.
_.A.rt. 2.o_·_ Se _as atribuições inerentes ao ca!'go em que se apo..;._
sentou o funcionário não estivert;!m previstas no Plano de Classificação de Cargos, considerar-se-a para efeito _de it:d.icação da
categoria Funcional, carg.o semelhante _quanto as at1v1dades, ao
nível de responsabilidade. à complexidade e ao grau de escolaridade- exigidos para o respectivo desempenho.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo a classe a_ ser con- siderada para revisão de proventos será aquela em que tiv~r si~o
incluído cargo de vencimento_ igual ou se inexi,3tente, o de _vencimento superior mai.s próximo correspondente ao cargo efet1vo. em
_que s_e aposentou o funclo.nário, observadas a.s regras desta L_eL
Art. i. o Para efÉüto do -disposto nesta- Lei, não serão_ considerados -os casos de inclusão de cargo.s, por tran_sformaçao, em
categoria Funcional diversa daquela em qUf? os _cargos seriam originariamente incluidos no ·Plano de_ ClassifiCaçao de Cargos, instituído pela Lei n. 0 5.645, de 1970.
Art.- 4. 0 A revisãO assegurada -por _esta Lei acarretarã .a suP!essã? de toda:, as v~:htagéru;,_ gratificações, parcelas e qualS..quer
outras retribuições percebidas pelo !nativo ressalvados o saláriofamília e a _gratificação adicional por tempo de .serviço.
Parágrafo único. A supressão de_ que tr:ata este __artigo não
alcança as vantagenê d.o artigo 184 da Lei n. 0 1. 711, de 28 de outubro de 1952~ ass-eguradas na aposen tado:?a, B:OS funcionários amparados pelo. artigo 177, § 1.0 da Constitulçao .de 1967, em sua
redação orl,ginária, respeitado, nos demais casos o cllsposto no § 2. 0
do art. 102 da Constituição, na redação dàda pela Emenda n.O 1,
de 1969.
·
Art. 5.0 - No reajuSte dos _pr9ventos doS funcionários aposentados com as vantagens do artigo 180 da Lei n. 0 1. 711, de 1952,
e do.s agregados servirá de _base de cálculo () _vencimento do cargo
em comissão oU o valor da gratificação da função .de confiança,
integrantes dos Grupos "Direção e Assessoramentos Superiores"
ou ~'Direção e Assistência Intermediárias", em que t~nha- sido
transformado ou reclas,Sificado o -~cargo em comissão ou a função
gratificada.
§ 1.0 Na hipótese em que tenha ocorrido a eXtinção ou a
transfo-rmação do .cargo em comissão ou da função de confiança,
com alteração do conjuntO das atr_lbuiçõe.s, considerar-se--»., l}O
órgão a cujo quadro pertencia o funclonáno, c~Q em .comlssao
.ou função de confiança_ semelhante, quanto às atividades ao nivel
de responsabilidade, à complexidade e ao grau de eseolarictade,
exigidos para o respectivo desempenho.
§ 2.o Mediante opção poderá servir de base de cálculo a Categor:ia Funcional de atribuições correlatas com as do. cargo de
provimento efetiV'O em que ocorreu a aposentadoria ou o ocupado
imediatamente antes da agregação.
Art. 6.0 Os !nativos amparados pelo _art. 7.o da Lei n.o 2 .188,
de 3 de março de 1954, terão oo proventos revistos de acordo com
o critério estabelecido no art. 5.0 desta Lei.
.
Art. 7. 0 O dl.sposto nesta Lei aplica-se aos !nativos q_ue tiveram seus proventos revistos de acordo com o art. 2'7 do Decretolei n. 0 .1.445, de 13 de fevereiro de 1976, e art. 8.0 do Decreto-lei
n.o 1.660, de 24 de janeiro de 1979, bem como aos ·que se aposentaram. em cargos pertencentes a quaçl_ros suplementares ou não
integrados·nos quadros das entidades de que trata a Lei n. 0 6.184,
de 11 de dezembro de 197 4.
Art. 8. 0 Os efeitos financeiros da revisão de proventos de
que trata esta Lei vigorarão a partir de 1.o de janeiro de 1980.
Art. 9.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçã-o,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilla, 26 de outubro de 1979; 158.0 da Independência e 91.0
da República. - João Figueiredo.

(Às Comissões de"Serviço Público CMI e de.Finanças.)
Requerimentos encaminhados à Mesa e deferidos pela Presidência

REQUERIMENTO N• 115, DE 1982
EJ~>çelentÚ;:$imo- Senhor Presidente do Senado Federal.
N.os termos deste, requeiro a Vossa Excelência sejam solicitadas ao Poder Executivo, por intenriédio da CbefÚt dO Gabinete Civil da Presidência da
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República, ex vi da alínea d do parágrafo único do art. 30 da Constituição Federal, conjugadã à alínea h do inciso I do art. 239 do Regimento Interno do
Senado Federal, as seguintes informações, relacionadas com o Decreto-lei n9
1.910, de 29 de dezembro de 1981 que ·~dispõe sobre contribuições para o custeio da Previdência Social e dâ outras providências", encaminhado ao Congresso Nacional pela Mensagem n• 021/82, na origem, e n• 34/82-CN, ainda
em fase de tramitação na Comissão Mista constituída para emitir parecer:
I -O número de aposentados pelo sistema previdenciáriO:
a) percebendo benefício inferior a 90% do salário mínimo regional;
b) percebendo beneficio de 0,9 a 1 salãrio mínimo regiOnal;
c) percebendo beneficio superior a uma atê três vezes o salário~ mínimo
regional;
d) percebendo benefício superior a três até cinCo véiei o sàlâfiO inínimo
regional;
e) percebendo benefícío superior a cinco até dez vezes o salário mínimo
regional;
f) percebendo benefílcio superior a dez até quinze vezes o safário míni~
mo regional;
g) percebendo beneficio superior a quinze vezes o salário mínimo regional.
II - O número de pensionislas perCebendo-:
a) menos de 60%_do salário mínimO regional;
b) de 0,6 a 1 salário mínimo ·regional;
-c) mais de I até 3 salários mínimos regionaiS;
d) mais de 3 atê 5 salários mínimos regionais;
e) mais de 5 salários mínimoS- regionais.
I II - A previsão de aumento da arrecadação da Previdência SOcial, no
corrente ano, pela taxação dos artigos supérfluos, estabelecida pela Lei n9
6.950, de 4 de novembro de 1981.
IV - A previsão de aumento da arrecadação previdenciária com a majoração da alíquota para os empregadores de 8% para 10%. -V- A previsão de aumento ~a arrecadação proveniente da majoração
das alíquotas estabelecidas pelo Decreto-lei n' 1.910/81:
a) de 8 para 8,5% para os segurados cujo salário de contribuição for
igual ou inferior a 3 vezes o salário mínimo regional;
b) de 8 para 8,75% para os segurados cujo salário de contribuição for superior a 3 vezes e inferior ou igual a 15 vezes ·o salário mfn1fiio regional;
c) de 8 para 9% para os segurados cujo salário de contribuição for Superior a 5 vezes e inferior ou igual a 10 Vezes o salâí10 niínimo ·regional;
d) de 8 par 9,5% para os segurados cujo salário de contribuição for superior Jl I O vezes e inferior o_u igual a 15 vezes o saláriO mínimo regional;
e) de 8 para I O% para os seguradoS cujo salário de contribuição for superior a 15 vezes o salârio mínimo regional; e
/) para os demais segurados cujas contribuições sofreram aumento de
20%.
VI -A previsão da arrecadação no corrente ano das contribuições dos
aposentados e dos pensionistaS para o custeio da aSsistênCia médica estabelecida pelo Decreto-lei n• 1.910/81:
a) dos aposentados cujo valor dos respectivos beneficies vai até 3 vezes o
salário mínimo regional;
b) dos aposentados cujo valor dos respectivos benefícios for superior a 3
e inferior ou igual a s·- vezes o salário mínimo regional;
c) dos aposentados cujo valor dos benefícios for superior a 5 e inferior
ou igual a lO vezes o salário ffiínímo regional;
d) dos aposentados cujo valor dos benefícios for superior a I Oe inferior
ou igual a 15 vezes o salário mínimo regional;
e) dos aposentados cujo valor dos benefíciõs for-superior a 15 vezes o salário. mínimo regionãl;
f) dos pensionistas de um modo geral.
VII -Quais são os imóveis de propriedae do Ministério da Previdência
e Assistência Social e quais deles encontram-se alugados ou desocupados. No
primeiro caso, informar o valor dos aluguéis.
VIII -Qual foi a despesa do Ministério da Prevídência e Assistência Social com tratamentos médicos de previdenciârios efetuados no exterior .
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IX- Fornecer relação de médicos, clínicas, ____instiruiçõeS médicohospitalares e de exames complementarCs credenciados pelo INAMPS, a partir de março de 19'19, e seus resPectivos endereços.
X- Quai~ as instituições públícas ou privadas beneficiadas com verbas
a partir áã meSma data e seus reSPeCtivos valores.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1982. __:_Senador Henrique Santíllo.

REQUERIMENTO N' 116, DE 1982
Senhor Presidente,
Na conformidade do que faculta o artigo 239, item I, letra b, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicit3.das as seguintes informações ao Poder Executivo relativas ao Projeto de Lei do Senado Federal
n' 12/82:
I) Será a Comissão Nacional para AssuntosAntârticos o único órgão a
~efi11ir os planos, projetes, programas e prioridades no que tange a exploração científica: da Antártid31 ___ 2) Em que fase se encontram as negociações tendentes à aquisição de um
navio específico para realizar· CXpedições científicas nO Continente Antártico'?
3) Já foram realizados estudos tendentes a determinar os principais objetivos de uma expedição científica à Antártida?
Justificação

Está a imprensa a divulgar que a Presidência da República encontrawse
em vias de indicar os membros que irão compor a ComissãÕ-Nacional para
Assuntos AlltárticOS. Conio é do conhecimento gCrat;O- referido órgão foi instituído com a finalidade específica de elaborar planos e projetes dç expio~
ração científica do Sexto Continente.
A participação do Brasil em programas de estudo, pesquisa e levantaw
mente de dados ao Sul do parelelo 60"' é de capital importância pois dela depende a admissão de nosso País como interlocutor ativo, nos entendimentos
internaciánais futuros relativos ào estabelecimento do estatuto jurídico definitivO da região. O "'TratadO da Arliárdída", ao qual nós aderimos em 1975,
congelou por um período de 30 (trinta) anos as reivindicações territoriais na
região sendo que este lapso de tempo estã por expirar no inicio da próxima
década. Evidencia-se, portanto, não só a importânciã da missão acometida ao
grupo de trabalho qUe está ·por ser constituído como igualmente a presteza
tom que deverá agir-.
O posicionamento que o Brasil vier a adotar nos foros internacionais relativamente ao assunto dependerá, preponderantemente, das prioridades que
hoje sej~m fixadaS. Estas, por seu turno, devem levar em conta os interesses
fundamentais do País no cenário regional. NeSte contexto, tanto a avaliação
do quadro polítíco vígente como a eSCOlha das alternativas ericontram-se umM
bilícalmente ligadas à concepção que se faça do papel que a diplomacia brasileira deve desempenhar no mundo contemporâneo.
É lamentãvel que assunto de tamanha relevância e repercussão histórica
possa ser tratado sem a efetiva participação do Congresso Nacional. A instituição constitucionalmente dotada de repr-esentatividade popular direta pela
origem do mandato dos respectivos integrantes e cuja finalidade é traduzir os
anseios e aspirações fundamentais do povo jamais poderia ser mantida à margem do processo decisório em tal matéria.
Âs considerações supia expendidas cumpre acrescentar o fato de assumir
o Atlântico Sul papel de crescente importância no cenário geo-político univeral não sendo, por isto mesmo, possível desprezar as graves conseqUências
que poderão advir de um posicionamento imaturo. A nação tem o direito não
só de participar-como de ser informada sobre tudo aquilo que possa afetar o
seü destino.
Mais uma vez impõe-se alertar o Governo para o perigo e a grave resw
ponsabilidade histórica que envolvem a tomada de decisões políticas de envergadura com o simples assessoramento técnicO dos funcionários executivos
da área externa. A _participação política é fundamental porque_, :i través dçla, e
somente através dCia, o povo tem condições de expressar o seu sentimento, as
suas aspirações.
Sala das Sessões, 04 de junho de 1982. - Itamar Franco.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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ANO XXXVII- N• 080

QUINTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 1982

BRASILIA - DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte
·

•

DECRETO LEGISLATIVO N• 46, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.901, de 22 de dezembro de 1981, que "fixa o valor do soldo base do cálculo da
remuneração dos militares, extingue gratificações, e dá outras providências''.

Artigo único. 1:. aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.901, de 22 de dezembro de 1981, que "fixa o valor do soldo base
do cãlculo da remuneração dos militares, extingue gratificações e dá outras providências".
Senado Federal, 8 de junho de 1982.- Senador Passos Pôrto 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 111, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 19 Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 47, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.9()3, de 22 de dezembro de 1981, que "reajusta os valores de vencimentos e
proventos dos membros da Magistratura Federal, do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Contas da União,
bem assim os de pensões, e dá outras providências''.

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.903, de 22 de dezembro de 1981, que "reajusta os valores de
vencimentos e proventos dos membros da Magistratura Federal, do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Contas da
União, bem assim os das pensões, e dá outras providências".

•

Senado Federal, 8 de junho de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presídente, no exercício da Presidência .

.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,-§ 19, da Constituição_, -e eu, Passos Pôrto, 19Vtce-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 48, OE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n' 1-902, de 22 de dezembro de 1981, que "reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, bem como os das pensões, e dá outras providências".

•

Artigo Úf!ico-. É aprovado o texto do Decreto-lei n_9 1.90~. de 22 de dezembro de 1981, que ''reajusta_ os valores de
vencimentos,-saláríos e proventos dos servidoreS Civi-s dO Poder Executivo, bem como os das pen-sões, dá outras prOvidências" .

e

Senado Federal, 8 de junho de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presídente, no exercício da Presidência.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 84• SESSÃO, EM 9 DE JUNHO DE 1982
1.1 -ABERTURA

!.2- EXPEDIENTE

1.2.1 - RequerimentOs
~ N9 117/82, de autoria do Sr. Senador Heririque Santillo, de convocaçã-o do Exm9 Sr. Ministro da Aeronáuti-ca, p3ra,- no pfenãrio do- senado
Federal, prestar informações acerca de questões a'tinentes à segurãnça e à
manutenção de vôos da aeronãutíca civil e- rriilitrir em território nacionaf e
outros assuntos correlatas.
- N9 118/82, de autoria do Sr. Senador Passos Pôrto, solicitando
que não seja realizada ses.são do Senado no dia lO de jUnho co-rrente, nem
haja Expediente em sua Secretaria, por tratar-se de dia Santificado. Aprovado.

1.2.2- Discursos do Expediente
SENADOR EVANDRO CARREIRA, como Líder -· Denúncias
sobre regime e condições de trabalho a que estão sujeitos trabalhadores de
empresas Instaladas na Zona Franca de Manaus.
SENADOR LVIZ CAVALCANTE--Opinião de José Honório Ro·
drigues a. respeito do posicionamento brasileiro na questãO da soberania
argentina sobre as Ilhas Falklands.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO -·Considerações relativas ao
Requerimento n9 I 17, apresentado por S. Ex• na presente sessão. Manifestação contrária à aprávação, pelo Congresso Nacional, do Decreto-lei n9
1.910j8r; ·que diSp-õe sobre contribuições pa:i"i" ·o-Custeio da Previdência
Social, e dá outras providências.

1.2.3 - Leitura

tle

projeto

-Projeto de Lei do Senado no I 16(82, de autoria do Sr. Senador
Gastão Mütler, que- dispõe SóO!e a ímprêSSão d8. data de fabricação e do
respectivo prazo de validade nas embalagens de produtos industrialíi:ados
destinados à alimentação humana.

1.2.4- Requerimento
- N~' 119/82, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, solicitando infiii"maçõéS-ao Poder Executivo, tendo em vista a tramitação no Senado Federal, de pedidos de empréstímos externo e interno de interesse das
Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte.
1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Resolução n9 160/8f, que aUtoriza a Universidade Estadual de Campinas-- UNICAMP, a contratar operação de crédito novalor de Cr$ 772~500.000,0U"(Setecentos e setenta e dois milhões c quinhentos
mil cruzeiros). Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n~' 225/81, que autoriz-a a Prefeitura Municipal de Florestal (MG) a elevar em Cri 21.171.150,00 (vinte e um milhões,
cento e setenta e um mil e cento e cinqüenta cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
--Projeto de Resolução n'i' 122/81, que autoríza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil c oitocentos cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
--Projeto de Resolução n~' 155/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Venécia (ES) a elevar em CrS 14.091.700,00 (quatorze milhões, noventa e um míl e setecentos cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada._ Votação adiada vor falta de quorum.
--Projeto de Resolução n9 192/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oitcfmilhões,
noventa e um mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
---Projeto de Resolução_n~' 183/81, que autoriza o GOverno do Estado do Rio Grande do __ Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e noVe

milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n., 258/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar em CrS 8.613.200,00 (oito milhões,
seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
--Projeto de Resolução n9 266/81, que autoriza a Prefeitura Municípal de Catanduva (SP) a elevar em Cr$ 39.300.000,00 (tríni:a e nove milhões e trezentos mil cruze_iros), o montante de sua~dívidfl CQnsolidada.
Votação adiada por falta de quorum.
--Projétõ de Resolução n., 25/82, que autoriza a Prefeítura 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. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 33/82, que 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, trezentos e sessenta cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 38/81,_ que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP), a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta
e dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei do Sçnado n9 13/79, de_autoria do Senador Mauro
Benevi~es, que dispõe sobre a concessão_ de aposentadoria especial para o
comerciário, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~' 329/80, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leís do Trabalho,
para o 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_ a!J.toria do Senador Luiz
Viana; que-declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes Patrono da Força
Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorom.
- Projeto de Lei do Senaçlo n9 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 devido aos trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de quorum.
-- Projeto de Lei do Senado n9 362/79, de autoria do Senador Hum-·
berto Lucena, que altera dispositivo da Lei n9 6.7f8, de \2 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorum.
--Projeto de Resoluçào_n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão
sobrestada por falta de quorum, para votação do Requerimento n9 309/81.
-Projeto -de Lei do Senado n9 309/79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercido --da auditoria contábil e dá outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum, para votação do Requerimento n' 35(82.
I .4 -·DISCURSOS APÓS A O ROEM DO DIA
SENADOR JORGE KALVME -·TranscUrso da data comemorativa
da Batalha do Riachuelo e da Criação do Correio Aéreo Nacional.

SENADOR JOSÉ FRAGELLI-· Apelo à Direção do Banco doBrasil, em favor da modificação-dos critérios adõiãdõS para concessão de financiamentos aos pecuarístas do pantanal de Corumbá·MS. Considerações sobre a matança indiscriminada de jacarés_ que se verifica nos rios
do Estado de Mato Grosso do Sul.
SENADORA LA É LIA DE ALCÂNTARA-· Apelo ao Governo Federal em prol da concessão de maiores recursos à Fundação Nacional do
Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

•

•

•

•

•
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SENADOR LOURIVAL BAPTISTA-- Homenagem de pesar pelo
falecimento do Desembargador Décí6 Seabra.
SENA DOR JOSÉ FRA GELLI. como Líder-· Denúncia de arbítraricdudcs policiais que estariam sendo praticadas contra moradores da Ilha
de São Luiz-MA.

•

SENADOR HENRIQUE SANTILLO -·Manifesto da Associação
dos Vigilantes do DiStrito Federal, sobre desrespeito à legislação trabalhista que estaría sendo praticado pelas empresas que atuam nesse setor .
SENADOR ALMIR PINTO-· Necrológio do Sr. Patriolino Ribeiro
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SENADOR HUMBERTO LUCENA-- Apelo recebido do Sindicato
dos Professores do Distrito Federal em favor da regulamentação da apo!i-Cn_l':l-d.oria especial, já prevista na Constituição.
1.5 -·DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2- EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR-GERAL
3- MESA DIRETORA
4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COI\ÜSSÚES PERMANENTES

dt: SOuza.

ATA DA 84~ SESSÃO, EM 9 DE JUNHO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura

•

PRESlDf:NCIA DOS SRS. PASSOSPÓRTO, JORGE KALUME E GASTÃO 1\!ÜLLER

ÃSi4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OSSRS.
SENADORES:

•

Laélia de Alcântara ~- Jorge Kalume _, Eunice Michiles -· Evandro
Carreira-- Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire -· Alberto Silva Helvídio Nunes- Almir Pinto-· Agenof~i"aflã- Martins Fillio -·Humberto Lucena-- Milton Cabral-- Adcrbal Jurema ~Nilo Coelho-· Luiz
Cavalcante-- Gilvan Rocha-- Lourival Baptista-· Passos_Pôrto -· Lomanto Júnior-- Luiz Viana-· Dirceu· Cardoso_-, João Calmon -·Amaral Peixoto- Nelson Carneiro-· Amaral Furlan -·-Benedito Ferreira-· Henrique
Santillo -- Lázar.o Barboza _,Gastão Müller --José Fragelli -· Lenoir Vargas -- Pedro Simon.

nosso. .espaço aéreo"- e das Condições têcniéas e materiais indispensáveis a
Força Aérea Brasileira para o desempenho de sua difícil e importantíssima
missão de continuai colaboi<irido mi manutenção da verdadeira segurança
nacional. O" epTsódío de irit~rCeptaçiio ·da aeronave militar inglesa Vulcan e da
aeronave cubana, realiza-dãs COm inve]âVefCfidênci3., atesta, de forma inequívoca, a importância de estar o País preparado para a defesa de sua soberania.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1982. - Henrique Santmo.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- O requerimento que vem de ser
lido será pubHcado e incluído em Ordem -do Dia, nos termos do art. 279, II, c;
n9 9, do Regimento Interno.
-Sobre a mesa_L_ç~querimeil_to _gue será lido pelo Sr. 1~'-~ecretário.
Ê lido e aprovado o seguinte

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 3lSrs. SenadOres. Havendo nómero regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniCiamos n:ossos-lrabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretârio.

•

E lido o seguinte

REQUERIMENTO No 117, DE 1982
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Nos termos do artigo 418, incísO I, do Regimento Interno, aliado ao artigo 38, caput, da Constituição Federal, requeiro a convocação do Exm9 Sr.
Ministro da Aeronãutica, Brigadeiro Oélio Jardim de Mattos, para, no Plenário do Senado Federal, prestar informações acerca de questões atínenteS à
segurança e à manutenção de vôos da aeronáutica cívil e militar em território
nacional, e em relação à extensão do CINDACTA a todas as regiões do País,
assim como informações a respeito das reais' condíções cte defesa· Cfo espaÇo
aéreo brasileiro.
Justificação
!. •

•

O Cá.digo Brasileiro do Ar estabelece competência aõ Úeparamento de
AeronáutiCa CiVil (DAC), órgão do MiniStério da AeronãutiCa;para:-a fiSCalização da segurança e da manutenção de vôo em território nacional.
Em vista dOs repetidos acidentes· aéreos -Os dOis illtimOs de graves proporções, com duas semanas de intervalo apenas, com aeronaves da Viação
Aérea São Paulo S.A., creio imj:lortanfe ao Senado Federal a oPortunidã.de de
discutir-se com o Ministro da Aef6náutica uma sérle de questõeS rel3tivas àaeronáutica civil, entre as quais o seriíssimo problema da segurança de vôo.
Inclusive, não poucas vezes, o SindicatO Naciorial doS Aeroflautas"tem denunciado estafa das tripulações de aeronaves civis,- por excessiva carga horária-de suas jornadas de trabalho, bem como o não-cumprimento dos acordos salariais pelas empresas aéreas, contrariando a_ legislação brasileira e
Convenções e Tratados Internacionais de que o·Brasil é signatáiío.
Outrossim, encontra-se, no momento at_ual, a conveniência de o Poder
Legislativo participar mais ativamente das discussões em torno da defesa de

REQUERIMENTO N• 118, DE 1982
Nos termos regimentais, requeiro que não seja realizada sessão do Senado no dia lO de__junho de 1982, dia santificado de Corpus Christi. nem haja
Expediente em sua secretaria.
Sata das Sessões, 9 de junho de 1982. - Passos Pôrto.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Eva"ndro Carreira, como Líder.
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
-QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Luiz Cavalcante.
-O SR. LUIZ CA VAJ..CANTE (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidel).te1 Sr!- Senadora, Srs, Senadores:
Autor di livros editados por esta Casa, o historiador José Honório Rodrigues é professor de doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
É também membro da Academia Brasileira de Letras e membro do Instituto
Histórico e GeOgráfico Brasileiro.
Por sua enorme autoridade, vale a pena conhecer a opinião de Jos_é Honótio Rodrigues, a respeito do controvertido posicionamento brasileiro ao
tempo em que o tirano Rosas estendeU a soberania argentina às Ilhas
Falklands.
Para tanto, vou proceder à leitura do artigo s·ob o título: "Brasil não reconheceu soberania ArgentiJ;J.a em 1833" ~publicado no Jornal do Brasil, no
dia 30 de maio último, artigo da autoria do Professor José Honório _Rodri-gues:
"Várias vezes o Sr. Ministro Saraiva Guerreiro e seu porta-voz,
Sr. Bern'!rdo Pericás, afirmaram que havia nos arquivos do Itamarati um documento "de 1833 defendendo a soberania argentina das
Ilhas FalklandsjMalvinas. A afirmação nunca veio acompanhada
do documento ou trecho decisivo da alegada prova que revelasse tal
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diretriz política. O Ministro do Exterior afirmava· apenas tratar-se
de uma tradição diplomática brasileira.
Era estranha esta afirmativa, porque o caudilho Juan Manuel
Rosas, que declarara a soberania Argentina sobre as Falk\andsfMalvínas, durante todo o seu Governo provocou hostilidades ao
Brasil. E foi o Brasil que, aliado a Urquiza, caudilho de Entrerios, o
tirou do Poder derrotando-o na Batalha de Monte ·caseros (3 de fevereiro de 1852)_. Lendo os t:el~tórios do sec:refãrio ~ ~tado__dos
Negócios Estrangeiros de 1833 e 1845, tempo sufiCiente pará avaliar
as nossas relações com a Argentina, vemos-como eram difíceis, complicadas e escabrosas, Por exemplo no Relatório de 1833, do Ministro Bento da Silva Lisboa, verificam-se quantas reclarliações.Tez o
Brasil à Argentina contra os prejuizos financeiros qu-e-tivemos por
termos sido obrigados a pagar a várias nações as presas que fizermos durante o bloqueio que mantivemos no Rio da Prata e na guerra que com ela sustentamos.
Refere-se o Relatório de 1833 também ao conflito entre a Argentina e os Estados Unidos por questões de pesca nas Falklands/Malvinas, do qual resultou o rompimento das relações entre os dois
paises por 11 anos. Neste e em todos os Relatórios até o rompimento da guerra entre o Brasil e a Argentina em 1851-1852, nãO se encontra nenhuma palavra a favor do reconhecimento da soberania
das ilhas F alklands à Argentina.
Nestas condições, como reconhecer que um Despacho, o de n9
13, de26 de março de 1833 (Arquivo Histórico do Itamarati, 417-413) possa, pelas simples palavras de cortesia ou de atendimen~ sob
pressão - atendimento desinteressado - frrmar uma diretriz dita
..tradicional" da politica externa brasileira? Um_a tr~dição se afirma
quando se estabelece e se obedece a um princíPio que se julga necessário Ou favorâvel aos interesses do Brasil."

O Sr. José Frage/li- Nobre Senador, V. E_x• permite um apal-te?
gelli.

GSR. LUIZ CAVALCANTE- Pois não, eminente Senador José Fra-

O Sr. José Fragclli- Neste ponto, queira V. Ex• aceitar a·ínterrupção,
para lembrar um outro trabalho desse eminente historiador brasileiro, Josê
Honório Rodrigues, publicado antes desse cuja leitura V. Ex• procede agora,
em que ele lembrava a cautela que deveria ter o nosSo Itamarati nessa mariifestação precipitada e não justificada de dizer que o Brasil reconhece os direitos da Argentina sobre as Ilhas Falklands. E ele, lembrava com muita propriedade, que a Argentina reivindica esses direitos Dasia.Cfa~ nO chamado direito de sucessão da Espanha, o mesmo fundamento com que a Argentina, useira e vezeira em reivindicar territórios õn-de não tem-Um Só argentino, pleiteava o território das Missões, cuja vit6ria_no pleito entre os dois países foi rsol~
vida pelo Presidente Cleveland, com base no pril_lçípio do uti possidetis, que o
grande Gusmão firmoti definitivamente nas questões fronteiriças entre Portugal e Espanha, na América diJ Sul e que passou a ser reconhecido como o
princípio que haveria de nortear as soluções desses conflitos. Pois bem, Sr.
Senador, eu, prestando um pouco de atenção a esSe problema agora, tenho lá
comigo dois artigos de jornalistas nossos, aos quais vou fazer referência. Um,
lembrando que, lá na Argentina, já se escreveu ·a seguinte: se o Brªsjl hoje reconhece os direitos da Argentina às Falklands, nós podeinos e devemos fazer
uma revisão da questão das Missões. Veja o -perigo deSsa precipitada decisão
do ltamarati em reconhecer o direito da Argentina sobre essas ílhaS roChosas.
E há um outro artigo publicado na terceira página da Folha da Manhã, tão famosa por artigos e trabalhos interessantes, não me recordo agora o nome do
autor, em que ele transcreve, também, entre aspas, o que foi publicado outro
dia num dos jornais da Argentina dizendo; .. Esta nossa guerra é com a Inglaterra, mas não esqueçamos que o nosso inimigo é-0 BraSil". Hã duas semanas
esse artigo; e eu o· tenho comigo, foi publicado na Folha da Manhã. De sorte
que estou estranhando mesmo, Sr. Senador, essa maneira com que, tão desembaraçadamente e imprudentemente, o Itamarati declara reconhecer direitos argentinos sobre as Ilhas Falklands. O argumento tão emotivo e tão
lembrado do colonialismo que a Ingl3.terra gostaria e se empenharia em manter nas Falklands é outra coisa que precisa ser revisada e ·reestilâada, porque
entendo que há colonialismo, Sr. Senador Luiz Cavalcante, de um povo sobre
outro povo. E, lá nas Falklands, o colonialismo da Inglaterra seria exercido
sobre pessoas da mesma raça, originárias do mesmo País, a Inglaterra ou Escócia, etc. A Argentina, sim, é que exerceria um colonialismo dentro das
Falklands, submetendo 1.800 a 2.000 pessoas, que lâ trabalham hâ séculos, ao
seu domínio. Isto sim, seria colonialismo. Colonialismo não é pelo fato de ser
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exercida a soberania de um país ellrOPeU;-ae- outro continente sobre um ou tio
povo que não o ·europeu. O colonialismo pode também ser exercido por um
povo das Américas sobre um outro povo de raça diferente, ou de contine"nte
diferente, de costumes diferentes e tudo o mais. De sorte que a leitura que V.
Ex• faz e inuito oportuna e este assunto eStá priocupando tarito que o nosso
Partido - o PMOB- vai fazer um simpósio aqui para que se discutam os
problemãs externos, principalmente sobre as Malvinas. E é por isso·que V.
Ex•, agora, com toda a oportunidade e muita propriedade traz o problema,
que deve ser discutidO a:quí no Congresso·Naciortal para que essa opinião oficial demonstrada não passe a ser o pensamento e o sentimento verdadeiro do
povo brasileiro. Muito obrigado.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Nobre Senador José Fragelli, acho que
posso dizer com muita propriedade: com uma cajadada, eu matei dois coelhos. O primeiro coelho é o artigo do Professor, que estou lendo, e o segundo
coelho são os irrespondíveis argumentos de V. Ex•. que são fatos sopesados
pela quase totalidade dos brasileiros. Parece-me que entre a escassa minoria,
que nãõ nos leva na devida consideração, estão o atual condutor dos negócios
estrangeiros do Brasil e o Secretârio Pericás.

•

O Sr, Henrique Santillo --Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Pois niio.

O Sr. Henrique Santil/o- Aproveitando a interrupção que o nobre Senador José Fragelli jã fez ao seu pronunciamento, nobre Senador Luiz Cavai~
cante, nós entendemos, logicamente, que este problema, este conflito no
Atlânticõ Sul é de muita importância. Entendemos que há posições conflitantes dentro da própria sociedade br3.sileira quanto à sua interpretação c análise, quanto aos seus possíveis desdobramentos em relação ao nosso próprio
País. A Fundação Pedroso Horta, que tenho a honra de presidir, que é do
Partido do _Movimento Democrático Brasileiro, entendendo a importância
desse assunto estará realizando, agora,- no próximO dia 24, uma mesa redonda
por ela patrocinada~ com a presença de vârüis autoridades em política externa
do País, para discutir jUstamente esse conflito, conflito do Atlântico Sul que é
a questão das Malvinas e suas conseqUências que, obviamente, ocorrerão.
Agradeço a V. Ex •.

•

•

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Muito obrigado, eminente Senador
Henrique Santillo.
O Sr. Passos Pôrto_-:- Permite-me V. Ex.• um aparte?

O SR. LUIZ CAVALCANTE -Apenas eu me permito lamentar- e
não vai nisso nenhuma recriminação- que nós, todos nós, aqui, desta banda
de cá e da banda de lâ, não tenhamos nos detido nesse problema mais cedo, a
ponto de influir na decisão do Itarnarati, decisão que não consulta de modo
algum os interesses nacionais.
O Sr. Henri"que Santillo- Eu apenas gostaria que V. Ex• me permitisse
apenas mais um breve aparte. A minha posição, particularmente, - respeitando, como sempre respeito a de_V. Ex" é um pouco diferente da de V. Ex".
Acho que o Itamarati estâ agindo muito corretamente.

•

O Sr. Passos Pôrto- Permite-me V. Ex• um aparte'?

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Com prazer, eminente Senador Passos
Pôrto.
O Sr. Passos Pôrto _:-Nobre Senador Luiz Cavalcante, V. Ex• escolheu
um dia muito feliZ para discutir um assunto inteinacional nesta Casa, sobretudo esse episódio que preocupa toda a sociedade brasileira que é, inegavelmente, a guerra não declarada entre a Inglaterra e a Argentina. Sabe muito
bem V. Ex• que hoje é o dia da Rainha da Inglaterra, a embaixada britânica
estâ em festas pelo aniversário da Rainha Elizabeth II. E, por isto mesmo, o
discurso de V. Ex• traz a oportunidade justamente de quando aquele país homenageia o seu império. Eu gostaria apenas de lembrar a V. Ex• que, quando
o Sr. Ministro Saraiva Guerreiro esteVe aqui em plenário, foi-lhe perguntado
pelo Senador Luiz Fernando Freire, quais as razões de o Brasil haver declarado, jã no início do conflito, que reconhecia as Ilhas Malvinas como um território a anexar à Argentina. E ele declarou que a chancelaria brasileira, no
perfodo do vice-reinado, recebeu da chancelaria argentina, quando da ocupação dessas Ilhas, uma comunicação de que as ilhas eram território argentino. E, realmente, naquele período, um capitão-de-fragata americano, mercenãrio, comandou um navio que tomou as Ilhas Falklands- tomou não, ocupou, porque lá não havia ninguém quando ele chegou, pelos idos de 1826, tenho a impressão- e estabeleceu-se então aquele domínio da Argentina durante alguns anos, só retQmados depois pela própria Inglaterra que mandou
até lã um navio de guerra reconquistando as Ilhas Falklands. De modo que, a
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poslção brasileira é a de não discutir o episódio, mas aceitá-lo. Eu participo
da tese de V. Ex• de que não há realmente nenhum colonialismo inglês nas
Ilhas Falklands, porque não hâ nenhum povo lá a se conquistar nem a colonizar; hã um chamado direito de anexação, sendo essas ilhas vulcânicas, próximas quase da plataforma argentina e sendo elas uma possessão, um proteto~
rado inglês, não haveria por que não serem anexadas à "Argentina. O que o
Brasil combateu, evidentemente, foi a forma violenfa de conquista. Se a Argentina que, ao longo dos anos, tem reivindicado no fórum internacional a
anexação dessa área e esteve, até no último governo trabalhista a receber com
uma resolução essa anexação, através, evidentemente, de entendimentos internaciona"is, o qUe riós reprovamos, e nisto há unãnimidade d"a NaçãO, é co-ntra a forma violenta como ela o fez, sobretudo pelO preCedente que poderá
criar na região, inclusive onde há outras reivindicações territoriais e que poderiam se basear nesse chamado direito de herança, que o Brasil não reconhece, porque o Brasil é beneficiáriO; justamente, dó uti poSSidetis, o- direito de
uso de ocupação; e foi baseado nesse princípio que nós aceitamos ·a arbitragem na terra das Missões, aliás, já falada por V. Ex•, aqui em outra oportunidade. De modo que, eu gostaria apenas de lembrar que o Brasil não discutiu,
o Brasil aceitou, porque era UPUi comunicação da chancelaria argentina à
Chancelaria brasileira, foi, aliá;, fruto desse episódio um quadro magníficO,
exposto na Casa Rosada, na Argentina, aquela tela da ocupação por esse
capitão~de-fragata americano, das Ilhas Falklands. De modo que eram estas
as observações que eu gostaria de aduzir ao oportuno discurso de V. Ex•.
O SR. LOIZ CAVA LCANTE- Muito obrigado~ a V. Ex• nobre Senador Passos Pôrto. V. Ex• fez uma refefê:nCiã.-aOfãio'de ter a i:rlglaterfã.-aduzido ao desejo de libertação de muitas de suas colôni-as e sem maiores constragimentos, sem maiOfis_erÍlbiif~ços._E-isSO'#"'i_~lpTfOU~ 1érnbr~r d~ "nosso
próprio caso, o gravíssimO caso qu·e tiveiDoSCorn a t.O.giaterra sobre a nossa
Ilha da Trindade. Isto aconteceu no governo de Prudente de Morais. Por um
jornal inglês, que se editava no RiO'"cfe~-iãneil-õ;- oS bfasiÚ!i~ÕS -e o Gove~n~
brasileiro, ficaram sabendo que a Ilha da Trindade estaVa ocupada há mais de
um ano por forças inglesas, e essa ilha era inteiramente desocupada pelos brasileiros. Então, o_ Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos de Carvalho - e é muito justa a homenagem que o--Rio a ele prestou, dando o seu
nome a urna de_suas ruas, a Rua Carlos de Carvalho, onde eu morei nos meus
queridos anos vinte- Carlos de Carvalho foi procurar o Presidente Prudente
de Morais e o Presidente a braços de muitas questões, de muitas brigas aqui
no Brasil, Farroupilhas e outras coisas, o Presidente queria sossegar o nosso
chanceler: u meu caro Ministro, o Brasil já tem tanta terra, uma-ilha deserta
dessa. isso não adianta nada, vamos deixar corno está". E o Ministro se opôs
terrivelmente. O Presidente, em respeito a ele, fez urna- reuitião do seu Ministêrio. Pois bem. Quase todos os Ministros ficaram ao lado do Presidente,
achando que o Brasil devia perder aquela ilha estéril. Mas, Carlos de Carvalho foi até agressivo com o Presidente. Prudente de Moraes deu aí uma demonstração do seu espírito patriótiCo. Qüase que hliffillhado diante da.Q.uele
único adversãrio, naquela oportunidade, acabou aquiescendo a<? ponto de
vista de Carlos de Carvalho. E o Brasil, por intermédio de Portugual, apresentou veemente protesto à Inglaterra. E o protesto, tão bem fundamentado,
feito em junho, ejâ em agosto a Inglaterra comunicava que havia desocupado
a Ilha da Trindade.
No que se refere ao leão_ britânico, n6s brasileiros, mágoas não temos,
pelo contrãrio, devemos ter gratidão, porque foi de lá, daquelas Ilhas
Falklands onde eles tinham as suas bases de operações durante a II Guerra
Mundial, de onde saíram seus aviões, seus-torpedeiros, seus submarinos, para
afundar os submarinos do EiXo, aqueles submarinos que afundaram váfios
navios brasileiros.
O Sr. José Fragel/i -

Permite V. Ex' mais um aparte_?

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Com muito prazer.

•

O Sr. José Fragelli - fiobre as conseqüências do que está acontecendo
nas Ilhas Malvinas, nós estamos assistindo agora, aqui, a duas reivindicações
estanques de dois países híspano-americanos. Um é à c:iso conhecido da Venezuela em relação àquela parte do território chamado Suriname, Essequibo;
mas agora, da Nicarâgua, sobre Belize, um pequeno territóriO qu·e a Inglaterra emancipou. quer dizer, não se pode mais falar em colônia da Inglaterra. E
a Nicarágua quer invadir, quer tomar como seu. Veja o exemplo que a Argentina está dando às AméiícliS e is- questões perigosas que está criando no Continente. Quer dizer, Belize hoje é um pequeno país independente, mas a Nicarágua quer invadir, qUer tomar conta, dizendo que é ela que tem direito sobre
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esse território. Sãri.outrós dois fafos a se àCrescentar aos dCmais já levantados.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - lô, Senador Fragel!i, e nós com essa
vastíssima fronteira, com- vã rios e vários lindeiros, devemos botar as nossas
barbas de molhO, também.
E prossigo, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Diz José Honório Rodrigues:
"O Ministro do Exterior em 1833 era Bendo da Silva Lisboa,
filho de José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, que pertenceu ao
39 Gabinete de 13 de setembro de 1832, durante a Regência Permanente (1931-1835). Era um Ministro fraco, de uma Regência vacilante. Vou transcrever um Despacho para Londres, de documento
muitas vezes referído, mas nunca divulgado-pelo Itamarati:
.. Pelas cópias juntas terá V. S• conhecimento da correspondência havida entre o GOverno Imperial e o da República Argentina
por ocasião dos últimos acontecimentos das Malvinas.
"A Regência em Nome do Imperador nada anelando tanto
como testemunhar aos Estados nossos conterrâneos o vivo e eficaz
interesse, que lhes consagra e princi"pafinente-ao Governo Argentino
com quem cultivamos as mais estreitas e curdiais relações; resolveu
dar-lhe uma nova e irrefragável prova destes seus amigáveis sentimentos, e por isso ordena que V. S•, entendendo-se com o Ministro
que a referida República aí tem acreditado, lhe preste a mais franca
e ofiCioSa ·coadjuvãçãÕ- pãià. a· hOffi êXito' das dlli8ências a que terá
provavalmente de proceder por ordem do seu Governo.
"Conhecendo perfeitamehle qJ.!.anto V. S• torna a peito os interesses e dignidade dos Estados cuja política deve ser uniforme Com a
nossa, nãO insistirei sobre este ponto, e ultimarei significando-lhe
que espero que as vistas da Regência sejam plenamente preenchidas
por V. S•
"Deus Guarde a V. S• Palácio do Rio de Janeiro em 26 de
Março de I 981 .
Bento da Silva Lisboa.
(Dirigido ao) Sr. Eustâquio Adolfo de Mello e Mattos.
Esta orientação estava calcada nas seguintes instruções da Regência Permanente, que governava o Brasil:
..... O abaixo assinado, tendo levado a referida comunicação
de S. Ex', ao conheciment~ da R_egência em nome do Imperador, re~
cebeu ordem para comunicar a S. Ext que a mesma Regência, penetrada dos sentimentos os mais amigáveis para com a República Argentina, não duvida desdejâ afiançar que o Governo de S. M. Imperial, sempre fiel aos princíPios francos e leais, que o abaixo assinado
por vezes tem jã tido a satisfação de manifestar a S. Ex•, toma nestes
sucessos, que tanto afligem ao Povo Argentino, a viva parte que lhe
inspira a Oatlifá1 simpatia, que une duas nações, que mutuamente se
respeitam, e sabem estimar-se. E anelando dar um evidente testemunho destes seus sentimentos, a Regência ordenou mais ao abaixo assinado que ao enviado brasileirO na CÕrte de Londres expedisse as
necessãrias instruções para que, ·coadjuvando as diligências, a que o
Ministro argentino naquela capit~l houve~ de proceder, lhe preste
todos -os bOns Ofícios ao seu alcance, fazendo assim efetivas as disposições de cordial interesse, que ao Governo Imperial juntamente
merece o da República Argentina.
.. 0 abaixo-assinado depois de preencher as ordens, que recebeu do seu Govero, se prevalece com prazer desta nova ocasião para
reiterar a S. -Ex-.-o-sr:Miilistr"o 3 QUem se dirige os protestos da sua
perfeita estima, e mui distinta cOnsideração .
.... Palácio do Rio de Janeiro em 9 de março de 1833. --Bento
da Silva Lisboa. Estâ conforme. O Oficial Maior interino José Marques Lisboa."
Como se vê, o Brasil, pelo seu Ministro Bento da Silva Lisboa,
prometeu apenas que nosso rCpresentante enl Londres prestaria
"nossa coadjutação para o bom êxito das diligências" depois de ter
levado à Regência o conhecimento do apelo argentino. E recebeu
desta a ordem para que "lhe preste os bons ofícios ao seu alcance".
Significa isto, realmente, que o Brasil manifestou sua adesão à
soberania argentina naquelas ilhas? Não. O Brasil falou apenas em
coadjuvação e bons ofícios, o que eia de esperar fosse feito em relação a um Governo, o arge-ntinci, que só rioS trazia problemas e dificuldades.
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E que aconteceu'? _
A 5 de julho de 1833, o representante brasileiro em Londres,
José de Araújo Ribeiro, informava ao Ministro Bento da Silva Lisboa que tomava as prÕvidénciaS de 'acordO com as deterininações.
Não creio seja correto um Mi~istrode Estado dos Negócios
Exteriores, dizer que d~de 1933 o Bra_sii_feconheceU-_a so,~i!rania argentina sobre as llhas Falkands,_ firman~o ~_ffi_a tradição diplomática, quando os documen~os tra~S~rit<?_S _di_ rilodo algum permitem
- ·
'"
esta afirmação. ·
Assim falou o Mestre, Sr. Presidente, Srs. Ser.adores (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Henrique Santillo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNÇÚ DISCURSO
QUE. ENTREGUE A REVISÃO Di:J ORADOR. SERÁ PUBLJ.
CADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, projeto de lei que
será lido pelo Sr. !"'-Secretário.
- -
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Requeiro a V. Ex•, ouvido o plenãrio, nos termos do que dispõe- o art. 3-8
e seus parãgrafos 2• e 4• da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964, combinado com o art 239 do Regimento Interno do Senado, sejam solicitadas, através do Sr. Ministro da Fazenda, ao Sr. Presidente do Banco Central do Brasil,
as seguintes informações:
1 - Quais os financiamentos externos contraídos por firmas particulares
do Rio Grande; do Norte, Paraíba e Pernambuco, em 1981 e 1982, através da
Resolução n"' 63 do Banco Central do Brasil;
2 - Qual o valor de cada um desses empréstimos externos, os seus respectivos garantídores ou_ç_o_ntragarantidores e, bem assim a sua finalidade.
Sala das Sessões, 7 de junho de 1982. - Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Ó requerimento lido deixa de
ser submetid?_ ao ~enãrio ~o r falta de_quorion, o que se fará oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não hã quorum para deliberação. Em conseqüência, as matérias constantes da- Ordem do Dia ficam cont" a apreciação adiada, uma vez que todas dependem de votação.

sQO OS-SCgilTrités oS ltetis CUja ·apreciação fica adiada.

S lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 116, DE 1982

Dispõe sobre a impressão da data de fabricação e do respectivo
prazo de validade nas embalagens de produtos industrializados destinados à alimentação humana.
O C011gresso Nacional decreta:
Art. 19 Os produtos industrializados destinados à alimenfação humana
só poderão ser comercializados se tiverem impressos_ nas embalagens a data
de sua fabricação e, na hipótese de produtos perecíveiS, tanlbêm o respectivo
prazo de validade.
Art. 2"' O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação.
Art. 3"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49- Revogam-se as disposições em contrãrio.

Justificação
É muito comum vermos produtos industrializadoS destinados à alimentação humana sendo comercializados sem qUe, nas respectivas embalagens,
apresentem a mínima referêricia à data de sua fabricaçãO ·o-que é o pior,
também nenhuma referência ao seu prazo de validade, mesmo quando perecíveis.
Impõe-se, assim, nos ·conscientiZemõS do direito que~ tem. o consumidor
de saber o que realmente estã adquirindo para o seu- sustento, uma vez que a
opção pela escolha de um produto maiS saUdável certamente influirâ na saúde
do consumidor, protegendo-o inclusive de eventOs-perigOsOs e até trágicos.
O presente projeto, pois, ptotege a saúde do consumidor, fornecendo-lhe
a garantia de informações essenciais -à próprfa inColumidade.
Sala das Sessões, 9 de junho, de 1982. -:-:_ _0!_st_~'!_ Müller.

·e,

(Ás Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Saúde.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -: Ó ·projeto que vem de ser lido
serâ publicado e remetido às comiSSÕC$ ,COI]Jpetentes.
Sobre a me~a, requer_i~ento que si:rá lido pelo Sr.- -1 ... ~SecretArio.
.B lido o seguinte
-REQUERIMENTO N• 119, DE 1982
Sr.· Presidente:
Considerando que se encontram em tramitação nO- Sei-lãdo o PrOfeta de
Resolução n• 47/81 e a Mensagem n• 390/81, relativos a pedidos de autorização de empréstimos externo e interno ao Estado da Paraíba;
Considerando que, igualmente, estão em andamentos os Projetas de Resolução n"' 203/81 e 183/81, referentes a pedido"s de empréstimos internos,
respectivamente aos Estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte;
Cons_iderando mais, que os Governos desses Estados, notadamente o da
Paraíba, teriam contragarantido financiamentos externos de firmas construtoras e de s_erviços, que mantêm contratos com aquelas Unidades federadas,
através da Resolução n"' 63, do Banco Central;
Considerando, afinal que, de acordo com a Lei n"' 4.59.5, de 31 de dezembro de 1964 (art. 38 e seus parágrafos) serã conservado sigilo em torno
das operações das instituições financeiras, salv~ exceções previstas em lei.

•

VotaÇão, em iui"no único, do Projeto de Resolução n\1' 160, de 1981 (aprese:ntado pela Comissão _d~ Economia como_ conclusão de seu Parecer ri"' 953,
de 1981), que autori2;a a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP,
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 772.500J)00,00 (setecentos e
setenta e dois milhões e quinh_entos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 954, de 1981, da Comissão
-de Constituição ·e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
Võto veric_ído do Se~_ador Hugo Ramos.

2
Votação, em turno único, do Projeto de l3-esolução n• 225, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia comó cOnclusão de seu Parecei nv 1.285,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Munici"pal dC Florestal (MG) a elevar em
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e Setenta e um mil, cento e cinw
qüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.286 e 1.287, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucioOatidade e juridicidade, com
voto vencido d-o Senador Hugo Ramos; e
- de Municfpios; f3Vorãvel.

3
Votação, •:rnturn~ único; do Projeto deResolução n' 122, de 1981 (apresentado pela Comíssão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 781,
de _1981), que auto~iza a Prefeitura MUnicipal de AraCaju (SE) a elevar em
Çr$ 12.634_.80Q,Çt0_(do~ milhões. seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consOlidada, tendo
PARECERES, sob· nl's 782 e 7&3, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciori.alidade e juridjcid~de~ e
-de Municípios, favõrãvel.

•

•

..

4
=

V~tação,_~n:t :tu!n?___li~icc<d()Projeto de Resolução ~q_155, de 19~1 (apre-

sentad~ p~la COmissão de ECOnomia como ·conclusão de seu Parecer -n9 939,
de 1981, com Voto veilcidO do ~e_padot:)os~ Fragelli), q~C: ~utoriza a Prefeitura Municipal de Nova Venécia (ES) a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze
milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n' 940 e 941, de 1981, das Comissões:
-de Constitufção e Justiça, pela constitucionalidade- e jurídicidade,
como voto vencido dos Senadores Hugo Ramos, José Fragelli e Tancredo
Neves; e
-de Municípios, favorãvel.

•

5
Votaçãô, em turno único, do Projeto de Resolução n• 192, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.159,
de !981), que autoriza a Prefeitura Municipal de V alinhos (SP) a elevar em
Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oito milhões, noventa e um mil, quinhentos e vinte
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo

•
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PARECERES,-sob n's 1.160 e 1.161, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, peJa constitucionalidade e juridicidade,- com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

6

•

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução o9J83, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.098,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vintee-n-õve milhões, trezentos e sessenta C: quatro
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 1.099, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucio-nalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos,
7

14

Votação, em turno úriico, âo Projeto de Resolução n9 258, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.424
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Boca -do Acre (AM) a eleVar
em Cr$ 8..613.200,00 (oito milhões, seiscentas e treZe mil e duzentos cr-uzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido_ do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

- Votação; ~m primei"ro ttirno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981,- de autoria do_ Senador Luíz Viana, quç 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 constitucion~lidade,_j~ridicidade e, no
mé-rito~ favorável,- noS termos de substi~utivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favoráve.l ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.
IS

8
Votação, em turno úníCo, do -Projeto di]~.esolução n9 266, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia cOrno conClUsão de seu Parecer n9 1.452;
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em
Cr$ 39.300.000,00 (tdnta noVC rriifhOes e trezentOS IDIT cruzeiros) 0 montan~
te de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.453 e 1.454, de 1981; das-Comissões:- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade- e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

Votação, em pri,!J1elro" turno, <fo Projeto de Lei do Senado n9 _352, de
1978, de autoria do Sena9-or Accigly Filho, que dispõe sobre a_ ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão:
- d~ Con~tituirão e J~stiça, Pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável.

e

•

9

•

Votação, em turno único~ do Projeto de Resolução n9 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~' 145,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a -elevar em
Crt 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 146 e 147, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridic_idade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
- -de Municípios, favorável.
10

..

16
VOtação, em primeiro turno, áõ Projeto de Lei do Senado n9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos ã
Lei n' 5A80,de10 de agosto de 1968,disciplinando o pagamento do 13• saliirio devi<Jo_- aos t~ab~ih3dores avulsos, tend~
. 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.
17
Votação, em primeiro turno, ·cto 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

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 33, de 1982 (apreM
sentado pela Comissão de Economia como·conclusão ·de seu ·pa-recer n9 189,
de 1982), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Itapii-a (SP) a elevar em Cr$
2"9.745.360,00 (vinte e nove milhões; Sete=centos e quarenta e cinCo mil, trezentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua díVida consolidada, tendÕ
PARECERES, sob n•s !90 e-191, ck !'982, cfas~Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciOn-ãlidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
----

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981, das Comissões:
- de Constituiç-ãd_e_ JUStiça;
""---de Legislação Social;
- de Serviço Público Civr1; e
- de Finanças.

II

Discussão, em turno ú.níco, do Projeto de ResOlução n'i' 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
31~ de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MO) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentosmilcruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
de Municípios, favorável,
(Dependendo da votação do Requerimento n' 309/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reexarne da Comissão de Constituição e Justiça.)

Votação, em turno ún"ico, do Projeto de Resolução o'? 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia comO conClUsão de seu Parecer n'~' 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 2.82.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhõeS, quatrocentos -e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montarite de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituirão e Justiça, pela constitucioil"alidade e juridicidade; e
- de Afunicfpios, favorável.
12

•

de Legislação Social, faVofáve1;
de Saúde, favorável; e
de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
e José Fragelli.
13
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Leí do Senado n9 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fl111 de determinar que o pagamento
por horas extrás habituais também integre a remJ.!neraçã_o, tendo
PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de C~~stituição _e .[uslifa. pela cOnstitu~io!lalidade e juridicidade;
_ -~-::-de Leglslação- Social; faVorável; e
:. . . . . de Finanças. favorávei.Viana

Votação, em primeirõ-tllrno, âo Projeto de Lei dO Sen-a:do n9 13, dC 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;

18

19
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de lei do Senado n~' 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contábil e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
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- de Serviço Público Civil, contrârio; e
-de Economia, favorável, com as Emendas de

O'i'S

l 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) - Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
As datas de 11 e 12 de junho têm para nós um Signifícado eSpecial, porque ó destino lhes reservou dois fatos e dois acontecimentos'dOs mais relevantes para a nossa História. De um lado, a Marinha de Guerra, cám a vitOriosa
Batalha do Riachuelo, sob o pâlio de Tamandaré e Barroso; e de outro, a nossa jovem Aeronãutica de Guerra, com a criação do .Correio Aéx:eo Nacional,
sob a égide de Eduardo Gomes, como ·os predestinados titãs d~ eilgraridecimento de suas respectivas aimas.
Não sei Se exagero ao dizer-lhes que agora, mais do que nos anos-anteriores, acontecimentos como o _de 11 de junho de 1865 devem ser relembrados, não apenas como homenagem, mas como um avi:S'"o diante da brutalidade bélica em que se encontra mergulhada a humànidade dos dias atuais.
Desta tribuna, no dia 28 de maio,_ di~cursei acerca dos mome-ntos difíceis
que todos estamos vivendo, especialmente alertando para a ação de guerra no
Atlântico Sul, próxima à nossa costa marítima. Se ainda ressoam em nossos
oUvidos o grito patriótiCo de nossos marujos a bordo das belonave:s- ..Amazonas", '•Parnaíba'', .. lguatemi'', ••Araguarí''· ••Mearim'', ••Jequitinhonha'',
"Beberibe"~ .. Belmonte'_' e ..I_piranga", sob as ordens do Comandante Chefede-Divisão Francisco Mânuel Barroso
SilVa, tendo como inspirador o Almirante Tamandaré, devemos manter presente, não como-ato belicos_o, mas
como defesa, o dístico ~·Preparar para combate!"
Contemplo com especial admiração brasileiros que, como J'amandarê e
Barroso, souberam escrever a História plena de ações cívicas e, por isso, seus
exemplos continuam marchando com o próprio Brasil, queamararri, defenderam e dignificaram.
Volvo meu pensamento para outro brasileiro ímpar que, forjado na mesma escola que argamassou o patriotismo de Tamandaré, Barroso, Caxias e
tantos outros, soube com denodo continuar os feitos de seus predecessores.
Refiro-me a Eduardo Gomes, o animador dO Cofi-eio Aéreo Nacional CAN, que inestimáveis serviços tem prestado ao nosso contine_nfal Pais, servindo aos nossos patrícios de forma altruística. Depofs do seu vôo inaugural
do dia 12 de junho de 1931, entre Rio e São Paulo, numa aeronave com características de uma casca de noz, tendo como tripulantes dois oficiais que, no
seu idealismo, na sua pujança, no seu civismo, fepresentaram, em plenitude,
as aspirações, as virtudes, os conceitos e os valores de s_eus irmãos de arma, de
ideal e de disciplina: os Tenentes Casíiniro Montenegro Filho e NelsOn Freire
Lavanére Wanderley.

era

O Sr. Aderbal Jurema -
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Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer, nobre Senador Ader·
bal Jurema.

O Sr. Aderbal Juremo -- Em nome da Liderança do PDS nesta Casa,
associo-me aos conceitos que V. Ex• pronuiu:iía--Oesta hora sobre Q_ .. Dia da
Marinha", o 11 de junho, a Batalha do Riachuelo- que todos começamos a
admirar na escola primâria- e o aniversário dO CAN- Correio Aéreo Nacional. Faz bem V. Ex• em juntar esses dois fatos, porque são, sem dúvida, pilares da nossa nacionalidade. Uma nação não se constrói apenas com territórib e povo. ·constrói-se também com história,' com tradição-. No momento
em que V. Ex• vem a esta tribuna congratular-se coin a Marinha do Brasil e
com o Correio Aéreo Nacional, evocando figUras tutelares, como ainda hã
pouco ouvi V. Ex• pronunciar o nome do BrigadeirO Eduardo Gomes, que
conheci em duas campanhas, e sempre guardei a impressão de que a sua vida
devia estar hoje jâ impressa e distribuída em todas as escolas primárias do
Brasil, para que a criança brasileira soubesse que tein um vulto a ser imitado
na sua ação patriótica, na sua capacidade de servir ao País; neste momento,
Senador Jorge Kalume, receba V. Ex• a solidariedade dos ~eus companheiros
do PDS nesta Casa.
O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador
pernambucano.
Senti pelo seu aparte, mais uma vez, como V. Ex• cOStuma fazê-lo anualmente, quando vem a esta tribuna homenagear vultos da nossa História, sen-

ti, repito, que a sua admiração pelos nossos heróis da Guerra dO Paraguai,
que tiveram à frente Barroso e Tamandaré, bem como pelo Brigadeiro Eduardo Go_rries, a sua admiração é idêntica à minha.
Portanto, registro com muito pra:zer -este seU aparte de solidariedade à
homenagem que estou prestando.
Ano passado, nesta Casa, Testejamos- com solenidade o cinqtie"ntenãrio
do nascimento do CAN, quando foi mais "uma vez realçado o feito e o trabalho diligente do Correio Aéreo Nacional. Quis o destino que Eduardo Gomes
desaparecesse lOgo apôS testeriiunhar a robustez de uma semente por ele rega"
da, jâ transformada numa árvore frondosa, e oferecendo frutos sazonados!
Talvez o único no Brasil que teve a ventura de ver o nascimento, o desabrochar e o plenilúnio do seu ideal!

•

O Sr. Alberto Silva- Permite-me um aparte, nobre Senador Jorge Kalume?
O SR. JORGE KALUME -Com muito prazer, nobre Senador Alberto
Silva.

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Jorge Kalume, estamos aqui nesta
Cã.sa acostumados a ouvir os pronunciameriios de V. Ex•, sempre atento aos
grandes eventos, às grandes_ datas _nacionais. Hoje, antecipando-se ao 11 de
junho, evidentemente porque hã um feriado-peio ineio, V. EX• traz à consideração da Casa o elogio à nossa Marinha pelos feitos do 11 de junho, a Batalha
do RiaChuelo, e também traz a história do CAN, com a figura exponencial de
Educardo Gomes. Associo-me ao discurso de V. Ex•, levando os meus aplausos também à nossa Marinha de Guerra e aos seus grandes vultos, que demonstram bem que não é o Brasil que esteja provocando guerras, pois no
próprio Hino se diz_: •• ... mas se ergués da Justiça a clava forte ... " O País está
lá, como esteve no Paraguai, como esteve na Itâlia. Faz muito bçm V. Ex• em
trazer a esta Casa, nesta tarde, o feito notável da Marinha braSileira, bem
como o feito notável da nossa Aviação; realmente os bandeirantes do ar que
conquistaram este País. E, quero dizer a V. Ex•, o meu Estado, o Estado do
Piauí, que anteriormente, antes das estradas se não fosse o CAN, o Correio
Aéreo Nacional, e esses bravos pilotos da Aeronãutica que escreveram uma
história, urria brilhante história de conquista deste País, o nOSso Estado não
terfã o seu extremo sul ligado ao seu extremo norte, se não fossem os aviões,
os pequenos aviões iniciãis, dep-ois os aviões maiores e hoje esta realidade que
é o Correio Aéreo Nacional._ P.arabéns a V. Ex• pelos dois eventos que traz à
consideração desta Casa, nesta tarde.
OSR. JORGE KALUME- Não poderia faltar a voz do Piauí, através
de um dos seus ilustres filhos, nesta homenagem que estamos prestando à
Marinha de Guerra e ao Correio Aéreo Nacional, principalmente, vamos dizer, o Correio Aéreo Nacional que fez a integração deste País continental,
servindo ao nosso Estado, distante,_ e ao de V. E·x, que tambêm é um Estado
grande. Muito obrigado.

A

S~

Laélia de Alcântara -

Permite-me V. Ex• um aparte?

•

•

'

O SR. JORGE KALUME .,.- Col11 muito prazer.
S~ Laélia de Alcântara - Em se tratando de uma justa homenagem
qUe V. Ex• presta ao Correio Aéreo Nacional, o CAN, não poderia ficar calada, silente, sem trazer o meu testemunho dos nobres, dos altruístas serviços
qile o CAN vem prestando ao Estado do Acre. O testemunho é que, certa feita, rrte encontrando sozinha naquela nossa maternidade, que tão bem V. Ex•
conhece, e necessitando de um cirurgião, para executar uma cirUrgia de urgência, recorri ao CAN que, desviando a sua rota jã prevista, se dedícou a ir
buscar um cirurgião no interior, lã em Brasiléia, pa'ra que pudesse salvar a
vida de uma parturiente que se encontrava naquela materminadade. Portanto, assOcio-me às homenagens prestadas por V. Ex• ao Correio Aéreo Nacional que, no dia 12 de junho, tem o seu grande dia.

A

O SR. JORGE KALUME- Muito obrígado a V. Ex• Este seu aparte,
além de honroso, foi valioso, -por se tratar de uma filha de Hipócrates e o seu
depoimento ve_m enriquecer a nossa homenagem desta tarde.
Minhas palavras seguintes, ·ao ensejo destas comemorações, devem ser
_d-edicadas a Eduai~_o Gomes, porque é a primeira vez que o Brasil homenageia o CANsem a presença Viva do sCti-C:DtuSiâstico animãdor, poís há um
ano passou ele as panteon destinado aos insignes patriotas!
Os testemunhos acerca de Eçiuardo Gomes são os mais variados, porêm,
todos objetivando _a engrandecê-lo, coino o francês Jean~Gerard Fleury,
referi rido-se ao CAN:
.. Este empreendimento aeronáutico, únic_o no Mundo, superou
dificuld_ades inauditas -tenha-se em mente o estrondoso fracasso

•

•
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do correio militar dos Estados Unidos!_- e conseguiu o mais completo êxito, quase- igriora:do dos outros países, tão velada permaneceu, mesmo no sucesso, a modéstia do Coronel Eduardo Gomes e
de seus pilotos."

•

•

•

•

•

•

E agora, vale transcrever pequeno trecho do livro_ "O Brigadeiro da Libertação", de autoria de Paulo Pinheiro Chagas, porque, na sua essência, retrata Eduardo Gomes. Assiin, reafirmamos-a nossa homenagem, reabastecidos para alcançar palavras que contribuam para levar-nos às culminâncias
onde se encontra esse brasileiro de porte universal.
••N osso Eduardo tornara-se uma instituição. No entanto, porque todo
esse fervor? O "Velho" era homem pouco expansivo, de uma exigência minuciosamente absurda em matéria de serviço. Tinha a visão do conjunto, mas
não esquecia o detalhe. Podia a qualquer momento dizer a quantidade de
óleo existente nos maiS longínquos depósitos. Impunha a religiosa observância das escalas. Se porventura faltava um piloto, por impedimento sério, ia ele
próprio para que o Correio Aéreo não interrompesse a sua continuidade. Era
inflexível em questões de trabalho. Reclamava o máximo de seus companheiros. E eles acudiam, pressurosamente, às suas ordens, contagiados por essa
obstinação do dever, certos de que a serveridade do .. Velho" tinha raizes no
mais puro interesse naCional. Não ignoravam, aliãs, que, estivessem onde estivessem, o "Velho" pensava neles, zelava por eles, com um cuidado paternal.
Altas horas da noite, nosso Eduardo velava, em casa, o telefone em comunicação díreta com o operador da Estação Central de Rádio, à espera de notíciaS sobre a viagem dos aviões.
O seu devotamento, em caso de irregularidades, resultava em mensagens
prontamente enviadas ao ponto obscuro da viagem. Se após vinte e quatro
horas não se tivesse nenhuma notícia, ele providenciava ó envio de outros
aviões com o fim de localizar, socorrer e salvaguardar o interesse dos pilotos
acidentados. Não dormia antes que todas as providf:ncias fossem tomadas,
que toda a segurança e assistência tivessem sido postas ao alcance dos pilotos,
cuja sítuação estivesse a reclamá-las."
Eduardo Gomes_ foi um exemplo de dignidade a ser cultuada diariamente, quer como cidadão, quer como soldado.~ aquele.que destinou seu soldo
de anistiado às Missões Salesianas, conforme testemunho de sua mãe, dona
Jenny:
"'Eduardo achou que não devia desfrutar um dinheiro que não
ganhou com o seu trabalho e o destinou, por uma distribuição equitativa às obras e instituições como as MisSões Salesianas."
Srs. Senadores:
Festejamos nesta oportunidade dois feitos que- refletem duas épocas, e o
mesmo espírito: o de Riachuelo, como o coroamento de uma luta desigual em
defesa da Pátria ameaçada, onde os nossos soldados da_Mar:inha e do Exército souberam, na hora certa corresponder aos anseios do Brasil; e outro, o
símbolo da paz, representado pelo CAN -sob a égide da ainda jovem Aeronáutica. Agora, ambas as Forças festejam esses fatos para- manterem vívo no
pensamento de seus disciplinados elementos a mesma coesão, a mesrria ordem
e o mesmo amor à Pátria, transformados, em força como um bloco monolítico ao lado do Exército de Caixas, em prol do Brasil.
Jamaís funmbuído de espírito belicoso. Porém, mais uma vez, lembro
que se faz mister o reaparelhamento da nossa Marinha, do nosso Exército e
da nossa Aeronáutica, como meio de defesa da nossa soberania, tendo-se
como exemplo os acontecimentos. surgidos frente à nossa Costa, repetindo
aqui palavras inseridas em discurso meu, e que são de autoria do Ministro
Maximiano da Fonseca; .. Não precisamos da guerra das Malvinas para saber
que estamos desaparelhados".
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os nossos soldados de hoje guardam a mesma intrepidez herdada de seus
símiles de ontem. Por ísso lhes oferecemos o nosso reconhecimento pelas
lições e exemplos de civismo que nos legaram. Agora, se choramos os que tiveram por sepultura o mar, como-os nossos marujos de antanho, filhos espirituais de Tamandaré; e os que receberam por túmulo a selva, como os soldados da FAB, servindo ao CAN, filhos espirituais de Eduardo Gomes, todos
no estrito cumprimento do dever, reverenciamos, ainda, aos que sobreviveram e outros que continuam singrando as águas ou os céus brasileiros, servindo com denodo e especial a feto à Pátria legada pelos nossos ancestrais, grande e acolhedora.
Aos marinheiros de Tamandaré e aos aviadores de Eduardo Gomes, nas
pessoas de seus líderes, os eminentes Ministros Maximiano da Fonseca e
Délio Jardim de Mattos, a saudação reconhecida do Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. PresidC-nte. (Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Concedo a palavra ao nobre
Senador José Fragelli.
O SR. JOSE FRAGELLI PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERJORM ENTE:
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra a nobre Senadora Laélia de Alcântara.
A SR• LAI::LIA DE ALCÂNTARA (Pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Os cientistas e pesquisadores brasileiros jâ esgotaram o diãlogo com as
autoridades e resolveram apelar para a opinião pública. Esta decisão revela o
desespero dos cientistas de todas as âreas do conhecimento, face ao descaso e
desamparo crescentes em que se encontram a pesquísa e a tecnologia em nosso País.
Como prova de uma realidade que nos devia cobrir de vergonha, encontramos no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
principal fonte de recursos para área da Ciência e pesquisa, cujos recursos
orçamentários da União cafram de 1.1%, em 1975, para 0,4% em 11J81.
Para agravar ainda mais a situação, a FINEP, (Financiadora de Estudos
e Projetas), órgão da Secretaria do Ptaneja~ento e da Secretaria Executiva do
citado Fundo de Desenvolvimento Científico, está informando às entidades
com as quais firmou convêniO par-a apoio à pesquisa que, para o próximo ano
de 1983, retinirá- parte Substancial dos recursos jã contratados.
A PUC do Rio de Janeiro, o Instituto de Pesquisa do mesmo Estado, o
Museu nacional, o Centro Ue Pesquisas e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas, foram informados de que
a FINEP pagará, em 1983, apenas 60% do que acertara para o pagamento do
pessoal do Centro Técnico~Cienlífico.
t, assim, Sr. Presidente e Senhores Senadores, que são tratadas, no Brasil, a pesquisa e a ciência ...
O problema, de crónico que é, agravou-se nos últimos anos ·ante as pressões e flutuações políticas exercidas sobre os meios de captação e distribuição
de recursos para a ciência, a pesquisa e a--tecnologia.
Descoroçoados, agora, de apelarem para o Governo, os cientistas e pesquisadores brasileiros ·~confiam no apOio da opinião pública para fazer sentir
às autoridades responsáveis a necessidade de se implantar uma política firme
e estável de financiamento a ati vidades cuja importância é decisiva para o desenvolvimento de nosso País com autonomia e fndependência."
Contristados e apreensivos, lamentamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que os recursos destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico tenhani crescido do ano passado para cá pouco mais de
80%, ou seja, sequer tenham acompanhado o ritmo da inflação.
Sr. Presidente, e Srs. Senadores, as verbas pari o setor científico e tecnológico devem ser prioritârias, uma vez que a ciência, a pesquisa e a tecnologia
desempenham papel social da maior importância dentro do contexto sócioeconómico do País, da mesma forma que a educação, a saúde e a habitação,
não se admitindo, pois, que haja cortes de recursos destinados às instituições
_científicas e de pesquisa.
Por sua natureza, o trabalho dos instítulos de pesquisa técnica e científica frutifiCa a médio e a longo prazos, necessitando, portanto, de constância
no a porte de recursos. Daí porque toda política de restrições à tecnologia e à
ciência é uma política asfixiante do desenvolvimento do País.
O Professor Euryclides de Jesus Zerbini, a quem esta Casa prestou justa
homenagem, na semana passada, em seu magnífico discurso, advertiu para os
inconvenientes da importação de equipamentos médico-cirúrgicos e para a
falta de recursos das entidades hospitalares em manter a constante demanda
de equipamento caro e de rãpida deterioração e desuso, inconvenientes estes
que só podem ser obviados por um constante desenvolvimento da pesquisa
em nosso País, capaz de dispensar as iniportâncias vultosas que a Nação des~
pende com a importação -de know how dos centros mais desenvolvidos.
Que o _ape~o que os cientistas brasileiros acabam de formular à opinião
nacional sensibilize o Governo·e o leve a reformular sua injustíficada política
de contenção de gastos numa ârea que devia merecer dela atenção prioritária,
para que este País possa emergir definítivamente de sua fase de desenvolvimento e atingir o estágio de pleno progresso de que necessita para realizar-se
como nação desenvolvida.
Era o que eu tinha a dizer (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
-
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O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Sen~dores:
O Desembargador Décio Seabra, que de~eria completar 76 anos nci p-ró.:.
ximo 2 de julho, faleceu em Portugal, para onde viajarâ, a fim de assisTir às
homenagens tributadas ao seu eminen~ colega de turma e amigo o Professor
Orlando Gomes, que havia recebido o título de Professor Honorís_Caus~ pela
Universidade de Coimbra.

Sepultado em Salvador no dia 5 de junho passado, o deliembargador Décio Seabra, que fora nomeado para Ocargo em 19-60, pelo então Governador
Juracy Magalhães, representava a classe dos advogados no Tribunal de Justiça do. Estado da Bahia, tendo se especializado em Direito Comercial. Titular da cadeira de Direito Comercial na Filculdade de Direito da Universidade Federal da Ba,hia, em virtude de concurso reilizado em 1982, o Desembargador Décio Seabra conti_nuo_u _enshia.Tido essa_ disciplina, depOis de
aposentado, na Faculdade de Direito da Universidade Católíca de Salvador
da qual foi um dos fundadores.
Filho do Conselheiro Antônio Seabra, foram seus irmãos os cOnceituados médicos, jã falecidos, Durval Seabra e Jayme Seabra.
Relembro com saudade o fato de ter _mantido co~ o saÚdoso desembargador e seus i(mãos, estreitos laços de amizade dC uma expressiva fase da nOssa existência na Bahia.
Todós O$ que o admiravam pelas suas excepcionaiS qualidades morais,
intelectuais e culturais, lamentaram bastante o desaparecimento dó eminente
advogado e professor, que prestou a Bahia os mais relevantes serviços.
Era casado com Dopa Aurelia_Rolemberg Seabra, de tradicional família
sergipana, irmã do M_inistro Armando Rolemberg, do Tribunal Federal de
Recursos, e encontrava-se em Aracaju, quando do falecímento do seu_saudoso esposo, em Coimbra. O casal não deixou filhos._
Senhor Presidente, ao levar ao conh-ecimento doS senhOres SenacfOres, a
dolorosa notícia do falecimento d_o Desembargador Décio Seabra, façO-o nã
certeza de homenagear, com este breve registro, um brasileiro digno do mais
profundo respeito, apreço e admiração, pelos atributõs de sua púsonalidade,
como jurista, professor e cidadão exemplar que soube honrar sua terra e a sua
gente, ao qual, neste momento, faço questão de comovidamente enaltecer, enviando a sua digníssirii.a esposa as minhas mais sentidas condolências.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador José Fragelli,_ para uma comunicação.

-

O SR. JOSit FRAGELLI (Para uma comunicação. Sem revisão do ora-

dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
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Peço a palavra, como Líder, incumbido peta titular da Liderança do
PMDB, ilustre Senador Humberto Lucena, pa_ra fazer a leitura; tãó resumida
quanto possível, do despacho recebido pelo Ór. Renato Archer, exparlamentar, aliâs figura política nacional, das denúncias que Vão ser apresentadas.
Diz o despacho:
0608.1734
611574RGBS BR
982147EBTL BR

AA: TV-GLOBO
ATI.: DR. AFRANIO NABUCO
Conforme solititação Doutor Renato Archer vg transmitido
nota presbitério de São Luís às autoridades e povo bipts.
"A Ilha de São Luis é uma ocupação centenária e, a partir da
valorização do solo urbano, surgiram os grupos imobiliârios, em especial SURCAP, empresa de economia mista, originail:do-se oS co-nflitos entre posse e propriedade, denominados de Hinvasões" pt neste contexto conflito, a força policial freqUentemente vem sendo utilizada sem autorização judicial como instrumento de repressão e prâtica de crimes das mais diversas naturezas pt fundamentalmente, são
as camadas mais carentes da população as atingidas pela problemãtica centralizada na ocupação do solo urbano pt o direito aa moradia e a forma tradicional de acesso ao solo urbano se constituem no
mais sagrado e legítimo princípío fUndamental previSto no artigo
XXV da declaração universal dos direitos humanos, tambem assinada pelo Brasil; "todo homem tem direito a um padrão de vida capaz
de assegurar a si e a sua família saude e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação ... "
A partir do momento em que a COnfefénCiã Nacional dos Bis-

pos do Brasil (CNBB) assumiu o compromisso através da

divul~

'

-"

--

__ ·-

·-

--

'

gação de um docUmento específico so_bre ã. problemátiCa do solo urbano, cOerente com a opção preferencial pelos pobres, a igreja local
passou a ser alvo do mesmo mecanismo repressor que atinge aquelas populações, materializado no manifesto e deliberado propósito
de desmoralizar e desautorizar a ação pastoral do seu presbitério,
conforme vem se registrar nos últimos dias nos episódios ocorridos
no Bairro da Floresta em que foram arbitrária e ilegalmente presos e
conduzidos em camburões, como -criminosos comuns, 4 sacerdotes
e, no dia seguinte:.:~·
Isso- ê que é de pasmar, Sr. Presidente.
" ... com a ínva·são da Cated~al metr~politana por parte de soldados da Polícia Milita~ do .Estado, inteiro~pendo a _celebração eucarística no inabalável propósitO de ergastular o celebrante o que
não se consumou devido aa decidida intervenção dos participantes
da cerimôni~t__ . __
Finalmente, na -illiima seX:t:i-fefra, quando as forças policiais
submetia"in dezemls-âe -mótãdol'es-do Bairro Fé em Deus à violência
--,-~e coD.sttangimento ilegal, assegurandO" a demolição de suas moradi3.S,:.~·;-Q~ando o Paí~ ~s~~ gastandO_ bilhõe~ p~ra conStruir esses milhõeS de inoradias de que se jacta o Presidente da República, que vem- num colóquio
com o povo, através da televisão, Sr. Presid.ente :- dízer com- o peito cheio de
ufania:··construímos taJ!.~Os ll}ilhõ~ de habit_ações para o povo", enquanto
Sua Excelência, num colóquio d-ireto cofi-o POvo; através da televisão, diz isso, forças policiais de um Estado fazem isto: destroem moradias e prendem
três sacerçi_otes que se solidarizavam com os moradores contra essa violência,
os quais voltaram a ser ãgredidOs e injUriados, e atiUiidos até com palavras
de b~ix_o_ ~atão _por_um policial graduado, diz ainda o despacho. E mais, ainda1 que é opOituno -reconhecer que a_ responsabilidade pelos mais variados delitos praticados -pelos policiais não ê dos :Subalternqs que apenas são instrumentalizados no cumpr1mentô das ordens emanadas das mais altas patentes
da ~cola hierárquica daquela corporação. E eu perguntaria, então, se são
apeilas Õs altos escalõ6s da hierarquia policial que dão essas ordens'? E se essas ordens, mesmo dadas por eles, Sr. Presidente, não são nunca controladas
pelo Governador de Estado'?
Aqui estão dois Senadores que foram Governadores de Estado, o orador
e o Senador Alberto. Silva. E nós podemos dizer que é difícil, senão impossível, uma política agir com essa violência, Sr. Presidente, sem pelo menos o silêncio do Governador de Estado. E esse silêncio, por ser uma covardia, ~ a
manifestação mais triste da incapacidade dessa autoridade.
Na mesma medida em que os invasores, os especuladores imobiliãrios,
que se apropriam do solo urbano, são aqueles que objetivam fazer simplesmente isto, mera especulação, enriquecimento fácil e, às vezes, até, enriquecimento ilícito.
Reza ainda o despacho que impõem-se definir e apurar a responsabilidade daqueles dos_ quais emanam as ordens, que infringem as normas e os
princípios éticos, consubstanciados na prãtica dos ates abusivas, ilícitos.
Eu eu me permito acrescentar a essas palavras, não apenas aqueles que
infringem as normas legais e os princípios éticos, mas que infringem a lei, Sr.
Presidente, porque a ação da polícia sem mandato legal, como estâ registrado
aqui, é um crime, e até de responsabilidade do Governador, se ficar apurado
que ele participou, direta ou indiretamente, da prática dessa violência, da ex_~
pUlsão de moradores sem mandado judicial.
Sr. Presidente, não vou ler o restante desta denúncia, que vem, inclusive,
fundamentada em vârios diSpositivos da Constituição Federal, porque essa é
-uma parte de Direito que temos o dever de conhecer. Vou apenas, Sr. Presidente, ler aqui os nomes das autoridades eclesiãsticas, dos padres, do Sr. Ar·
cebispo de São Luiz, ·que asSinaram esSe documento:

Dom João José da Mota e Albuquerque, Arcebispo de São
Luis do Maranhão - Mons. Benedito Estrela - Pe. Jocy Neves
- Rodrigues - Pe. Martinho Runders, CM. - Pe. Mârio Viana Pe. João de Fãtima ..:- Pe. Paulo Sampaio - Pe. Fernando Panico,
MSC. - Pe. Fernando Levesque, SJ.- Pe. Sidney Castelo Branco
Furtado - Pe. Aluísio Pereira da Costa - Frei Oswaldo Coronini
- Frei Antônio Siníbaldi, OFMCOV. - Pe. João Maria Van
Damm- Pe. Jaudemir Vitória, SJ.- Mons. Ladislao Papp- Pe.
Fernando Evangelista, SJ. _- Frei João de Deus Garagiola- Pe.
Victor Acelin --Frei Ulderico - Pe. João Miguel Mohana- Pe.
José Br~ulio Sousa Ayres- Pe. Xavier- Pe. Antônio Barônio-

Frei Reinaldo José, OFM.- Frel~urico, OFM.- Pe. Marcelo Pepin.

•

•

•

•

•

•
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Sr. Presidente, fica pois, aqui, a nossa manifestação de repulsa a esse
procedimento que --acho - sem exagero, poderei diz~r ~ue .é do Governo
do Estado do Maranhão, porque tão reiterados a tos de vtolenc1a a segmentos
da população, prisões de padres, etc., esses fatos, pe:o seu núme~o, pela sua
freqUência, pela sua sucessãQ, esses acontecimentos nao podem detxar de chegar ao conhecimento do Sr. Governador do _E$tado. __
Fica, aqui, portanto} a nossa repulsa ao procedimento do Governo do
Estado do Maranhão e, particularmente, da PM arbitrâria daqu~le Estado,
como uma manifestação sobretudç de solidariedade humana às_vítt_mas malOres desses abusos. (Muito bem.' Muito bem!)

•

•

•

•

...

•

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSE FRAGELLI EM SEU DISCURSO:
0608.1734
+
6!1574RGBS BR
982147EBTL BR
AA: TV- GLOBO
ATI.: DR. AFRANIO NABUCO
Coi:iforrne solicitação Dr. Renato Archer vg transmito nota presbiterio
de São Luís aas autoridades e povo BIPTS
"A Ilha de São Luís eh uma ocupação centenaria e, a partir da valorização do solo urbano, surgiram os grupos imobiliários, em especial SURCAP, empresa de economia místa, originando-se os conflitos entre posse e
propriedade, denominados de__ .. Invasores" pt neste contexto conflitivo, a
força policial freqüentemente vem sendo utilizada sem autoiização jUdicial
como _instrumento de repressão e práticã de crimes das mais diversas naturezas pt fundamentalmente, são as camadas mais carentes da população as atingidas pela problemática centralizada na"ocupação do solo urbano pt o direito
aa moradia e a fonna:-tradicional de acesso ao s-olo urbano se constituem no
mais sagrado e legítimo princípio fundamental previsto no artigo XXV da declaração universal dos direitos humanos, também assinada pelo Brasil: .. todo
homem tem direito a üth padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua
família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação ... "
A partir do momento em que a Conferência Nacional dos Bispos doBrasil (CNBB) assumiu o compromiss_o através da divulgação de um documento
específico sobre a problemática__ do solo urbano, coerente com a opção preferencial pelos pobres, a Igreja local passou a ser__alvo_ do mesm_o mecanismo repressor que atinge aquelas populações, materializado no manifesto e deliberado propósito de _desmoralizar e desautorizar a ação pastoral do seu presbitério, -conforme vem se registrar nos últimos dias nos episódios ocorridos no
bairro da floresta em que foram arbitrária e ilegalmente presos e conduzidos
em camburões, como criminosos comuns, 4 sacerdotes e, no dia seguinte,
com a invasão da catedral metropolitana por parte de soldados da polícia militar do Estado, interrompendo a celebração eu~arística no inabalável propósito de ergastular o celebrante o que não se consumou devido_ aa decidida intervenção dos participantes da cerimônia pt
Finalmente, na última sexta-feira, quando as forças_ policiais submetiam
dezenas de moradores do bairro feh em Deus aa violência e constrangimento
ilegal, assegurando a demolição de suas moradias, 3 sacerdotes, solidários
com as vítimas da violência, voltaram a ser agredidos e injuriados pelo comandante daquela operação policial, sendo um deles cerceado no direito de
livre locomoção naquela área e atingido com palavras de baixo calão por um
policíal graduado pt
Eh oportuno reconhecer que a responsabilidade pelos mais variados delitos praticados pelos policiais não eh dos sub_alternos que apenas são instrumentalizados no cumprimento das _ordens emanadas das mais altas patentes
da escola hierárquica daquela corporação, na mesma medida em que os verdadeiros invasores que se apropriam do solo urbano são aqueles que objetivam a mera especulação e o enriquecimento fácil pt impõe-se definir e apurar
a responsabilidade daqueles de quem emanam as ordens que infringem as
normas legais e os princípios êtiCos consubstanciadas na prática dos atos abusi vos e ilícitos, conforme se verah pt
Diante do exposto, esta patente o que se segue:
Do -direito:
Estabelece a Constituição Federal, no caput do art. 153;_ "A constituição
assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade
dos direitos concernentes aa vida, aa liberdade, aa segurança e aa propriedade, nos termos seguintes:
Parágrafo 6 :-por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica
ou política, ninguém serah privado de qualquer dos seus direitos, salvo se o
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invocar para eximir-se de obrigação legal a todo imposta, caso em que a lei
poderah determinar a perda dos direitos incompatíveis com a escusa de consciência pt
Parágrafo 12- Ninguém serah preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita de autoridade competente pt a lei disporah sobre a prestação_ de
fiança pt a prisão ou detenção de qualquer pessoa serah imediatamente comunicada ao juiz competerite, que a relaxarah, se não por legal pt
Parágrafo 14 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito aa integ_rida(fe fisica.e,.mora,\_do_dete~t() e do presidiário pt no mesmo passo, preceitua o
códígo de processo Pena.!, .no art. 282, que "aa e:xceç-ão do flagrante delito, a
prisão poderah situar-se senão em virtude de pronuncía ou nos casos determinados em lei e, mediante, ordem escrita da autoridade competente" pt
-A_l~m disSo_,-pr~creve: o art. 284, do _m~J!10 estatuto, que "não serah permiÍidO. o emprego da força, salvo o indispensável no caso de resistência ou de
tentativa de fuga do preso" pt
E não eh soh pt a declaração universal de direitos humanos, nos arts. V e
I, consagra:
"Ningtiêm -s-erãh arbritariamente preso, detido ou exilado" pt
"Ninguém serah submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel,
-desumano ou_ degradante" pt
Sucede,_ que apesar de todos est~ preceitos legais, as autoridades referidas desrespeitaram a constituição vigente, o código de processo penal e atentaram contra a universal_ declaração dos Çireitos da pessoa humana, praticando, assim, delitos definidos no código penal e na Lei NR. 14.898, de 9 de dezembro de 1965 pt
E que a destruição violenta e ilegal sem ordens escritas da autoridade
competente, das casas do bairro da floresta, deixando ao desabrigo centenas
de famflias, nos dias 28 de maio, I e 4 de junho, cpnstitua, também, delito capitulado n<?_ diploma legal, eis que os policiais jah men_cionados, fortemente
armados, deram cobertura aa destruição e inutilização das casas e o material
cõm qtie estavam construídas, empregando violência e grave ameaça a seus
moradores, bem como causando consideráveis prejuízos para as vítimas, todas pessoas pobres. Com isto, estão passivas também de penas previstas no
art. 163,-iõ.cisos I e V, do parágrafo único (crime de dano na forma qualificada) pt
Por outro lado, os policiais, ao -iii Vadirem a Igreja da Seh, por -ocasiãO da
celebração da santa missa, na tarde do dia 29 de maio último, interrompendoa--e-, -a.Cihfosamerl.fé, interpelando o sacerdote que presidia aquele culto - o
Padre João Moahna- com a pretensão de levá-lo preso perturbaram a prática do culto, vilipendiando publicamente o referido ato religioso, com o que
cometeram o delito definido no art. 18, da lei substantiva penal Pt
E mais; ao ser proferidas palavras de baixo calão por um dos oficiais presente, o monsenhor Ladislau Papp, venerada e estimada figura da Igreja local, professor e atual assessor da universidade federal do Maranhão, foi imputado fato ofensivo aa sua reputação, além de ofender-lhe a dignidade e o
decoro, estando, portanto, aquela autoridade incursa nas penas previstas nos
arts. 139 e 149 do código penal (crimes de injúria e difamação) pt
Além disso, atentaram, abusiva e arbitrar'iárhente, contra a liberdade de
locomoção dos padres Jaldenir Vitó_!'io, Joséh Brâulio Sousa Ayres, Antonio
Baronio e Xavier Gilles D'Maupeou e dos moradores (no dia 28 próximo
pas<..ado) e, ontem do monsenhor Papp. os primeiros sendo, inclusive, conduzidos aa secretaria de segurança em infectes, deprimentes e desumanos camburões, enquanto que o último fora cerceado em seu direito de ..ir e ver", na
ârea onde a polícia fransfórma-ra em verdadeira praça de guerra com empurrões e palavras grosseiras pt com isto, pratícaram o crime de abuso de autoridade, de que trata a Lei NR 4.898, de 9 de dezembro de 1965, no art. 3 alínea
A, B e I, e no art. 4, alínea A e H, estando, em razão disto;incursos nas penas
a que se refere o art. 6, em seus parágrafos 1, 2, et 3, com as respectivas alíneas; conforme a circunstância pessoal de cada implicado pt
Por tudo quanto exaustivamente assinalado, aguarda-se a manifestação
das autoridades ~uperiores do Estado, a fjm de_ que seja restaurada a ordem
pública em São Luis, bem como respeitadas as sagradas garantias individuais
pt
São Luís, 5 de junho de 1982.- Dom João José da Mota e Albuquerque,
Atcebíspo de São Lu[s do Maranhão- Mons. Benedito Estrela- Pe. Jocy
NeVes Rogrigues..:...... Pe. Martinho Runders, Cm Pe. Mário Viana- Pe. João
de Fátima- Pe. Paulo Sampaio- Pe. Fernando Panico, Msc- Pe. Fernando
Levesque, Sj- Pe. Sidney Castelo Branco Furtado- Pe. Aluísio Pereira da
Costa- Frei Oswaldo Coronini- Frei A:nrô._nio"Sinibaldi, Ofmcov- Pe. João
Maria Van Damm- Pe. Jaudemir Vitória, Sj- Mons. Ladislau Papp- Pe.
Fernando Evangelista, Sj -- Fr_ei João de Deus Garagiola - Pe. Victor Ace/in
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--~--------------------~----------------~~~----------~--------Frei U/derico- Pe. João Miguel Mohana- Pe. José Bráulio Sousa Ayres
- Pe. Xavier- Pe. Antonio Baronia- Frei Reinaldo José, Ojm..:.... Frei Eurico. Ofm- Pe. Marcelo Pepin."
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Há, no Distrito Federal, mais de três mil profissionais da vigilância, trabalhadores especializados cuja qualificação se deu a partir da edição do
Decreto-Lei n9 1034/69,- dispondo sobre medidas de segurança para Instituições Bancárias, Caixas Econômicas, Cooperativas de -créâitos. Prestam
serviços ·atrãvés de treze locadoras, empresas de intermediação de trabalho
que. quase sempre, desrespeitam a legislação trabalhista. Muitas dessas empresas prestam serviços a instituições do GDF, do Governo Federal e até
mesmo ao Senado Federal.
Tenho em mãos manifesto da Associação dos Vigilantes do DF relatando todas as ilegalidades cometidas, sob a complacência da Delegacia do Trabalho. Transcrevo-o: -~
usrs. Congressistas,
A finalidade deste documento ê levar ao conhecimento das autoridades as irregularidades que ocorrem no Distrito Federal contra
a categoria de Vigilante que trabalha contratado pelas firmas locadoras de mão-de-obra:
I. Os vigilantes de Brasília, por serem contratados por locadoras, recebem um tratamento diferente por parte do órgão onde estão tirando serviço. Podemos dizer qo.e há um preconceito contra o
vigilante, com relação aos empregauvs do próprio órgão, razão que
nos leva a lutar por uma contratação direta.
2. A categoria de vigilante luta pela assinatura de sua Convenção Coletiva de Trabalho e, depois de assicada, os patrões não
cumprem o que ficou estabelecido no docnmento, alêm de não ver
cumprido as leis trabalhistas. As locadoras de mão de obra ficam
usufruindo do sangue do vigilante e não pagam nem o que está estabelecido em lei. Queremos providências, pois a lei trabalhista, bem
como nossa Convenção Coletiva de Trabalho, existe para ser cumprida.
3. Como exemplo do abuso patronal, afirmo que setenta por
cento dos vigilantes do DF, trabalham 12 horas diárias, sem direito
ao horário sagrado, do almoço.
4. O PIS não é recebido por centenas de vigilantes, isso porque os patrões não promovem o depósito. O vigilante fica sem saber
o que fazer para ver o seu dinheiro deste programa do Governo.
5. Outro exemplo do abuso patronal é percebido na locadora
Fiança. A empresa não permite que o vigilante goze suas férias, antes que complete o terceiro ano de trabalho. Corno_isso o Yigilante
só goza férias, quando hã vencimento das _terceiras férias.
6. Fato curioso e desonesto: A locadora Confederal aplicou
uma trama contra quatro vigilantes que tiram serviço itas residências dos senadores. Apareceu um carro com um pequeno amassado,
a firma mandou consertar e depois apresentou uma nota fiscal com
um valor muito superior ao conserto, promovendo o desconto no
salário daqueles vigilantes.
7. Injustamente, vigilantes são demitidos por justa causa.
Forma usada pelas firmas para não pagarem os direitos dos vigilantes.
8. O maior problema vivido pela categoria, é a falta de garantia do emprego.
9. ~muito comum as empresas contratarem gente sem experiência na função abandonando os verdadeiros profissionais da vigilância, que jâ prestaram serviço durante anos.
10. A Confederal obriga o vigilante a fazer hora extra e paga
ao valor de hora normal.
·
11. A lei determina, que função igual, salário igual. Porém no
Senado Federal, hã duas modalidades de segurança, os contratados
pelo Senado e os da locadora Confederal. A diferença ê notada,
principalmente na questão salário, os vigilantes da Confederal ganham salários bem abaixo dos contratados pela casa do Congresso.
É in-aceitável, que na própria Casa dos grandes parlamentares, haja
o descumprimento de algo elementar da nossa lei.
Esperamos que os parlamentares que representam o povo brasileiro, lutem em beneficio de nossa categoria e de nossas fanu1ias. A

vigilância foi criada pelo governo e milhares de brasileiros embarcaram nesta função pensando no sustento de suas famílias, portanto
queremos proteção federal, para que a profissão tenha continuidaM
de, afinal jã dedicamos parte de nossa vida, em proteção a diversas
autoridades do país.
Os vigilantes que abaixo assinaram esperam e contam com as
providências do Congresso Nacional.

(Seguem-se assinaturas.)
Não basta~ ;em tais abusos aos mais elementares diretos trabalhistas,
agora, a Secretaria de Segurança Pública do DF, por solicitação da Federação Nacional dos Bancos, baixou portaria autorizando a substituição dos
vigilantes, que têm assegurados -saláriôS tim pouco maiores e plantões de 12
horas de trabalho intercalados por 36 horas de repouso, por simples vigias,
submetidos ao salário mínimo e a 8 horas diárias de trabalho. Portarias de
mesmo teor foram editadas nos Estados de Goiás e Minas Gerais.
Tais medidas estão preocupando a referida categoria profissional, conforme atesta ofido qUe- me foi encaminhado pela Associação dos Vigilantes
do DF:

•

ASSOCIAÇÃO DOS VIGILANTES DO D. FEDERAL
Brasília, 2 de junho de 1982
Exmo. Sr.
Senador Henrique Santillo
Senado Federal
Nesta
Senhor Senador,
Conscientes da preocupação nacional com o grande índice de
desemprego no País, vimos pela presente denunciar que o Governo
do Distrito Federal acaba de auto_rizar, através de sua Secretaria de
Segurança, que os Bancos do Distrito Federal substituam os vigilanM
tes do período noturno por vigias, jogando assim, mais de seiscentos
vigilantes ao-desemprego. Entendemos que o comportamento da Secretaria de Segurança Pública do DF. ê uma prova de preocupação
em beneficiar a· grande capital e abandonar o verdadeiro valor dos
trabalhadores, visto que esta atitude se deveu a solicitação da Federação Nacional dos Bancos e Associação dos Bancos de Brasília,
que argumentaram a diferença do salário pago aos vigilantes, em relação ao que vão pagar aos vigias:
Diante da denúncia, solicitamos que Vossa Excc;lência, interfira junto ao GoVerno do Distrito Federal para impedir que os vigilantes fiquem no desemprego, além de ser, provavelmente, o início
da extinção de uma categoria, que arriscou a sua vida dando segurança ao grande capital. O homem que desenvolve a profissão de vig-ilante não pediu para desenvolver esta função, mas agora, após
tantos anos de serviço, não pode ver o próprio Governo do Distrito
Federal jogá-lo no desemprego, sem nenhuma segurança futura.
O sucesso dos Bancos neste pedido, antes de mais nada, é um
desrespeito ao Decreto-Lei n9 1.034 de 21 de outubro de 69 e o
Decreto-Lei n9 1.103 de 6 de abril de 70, que estabelecem a necessidade de trabalho dos vigilantes nos Bancos e em outros estabelecimentos do ra.mo. Além de beneficiar as instituições financeiras, que
tiveram o maior índice-de lucro, nq _ano passado.
Estamos certos de que Vossa Excelência tudo fará para impedir que o Governo do Distrito Federal, juntamente com os ganaciosos, retire o direito de emprego dos vigilantes, ao mesmo tempo, que
esperamos que os vigiãs não fiquem sendo explorados pelos gananciosos que só pensam em m-assacrar as classes trabalhadoras. Concordamos que os vigilantes do Distrito Federal ganham um salário
mais digno do que os vigias, porém esta diferença, deve-se a uma
luta constante, contra as empresas...atravessadoras" de mão-deobra.
O que Os Bancos estão fazendo, hoje, substituindo os vigilantes
do periodo noturno por vigias, sob o argumento de contenção de
despesas, pode ser o início para, amanhã, desempregarem todos os
vigilantes do Distrito Federal. Além _de ser um comportamento antisocial e feito por gente que não entende das necessidades de um pai
de família que se vê marginalizado ao desemprego.
Reconhecedores de sua função de Parlamentar, estamos certos
de que Vossa Excelência vai trabalhar para que o Governo do DF
corrija o erro que cometeu contra os vigilantes e em benefício dos
banqueiros.

•

•

•
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Certos de contarmos com seus esforços, subscrevemo-nos,
Atenciosamente, -Francisco Domingos do Santos, Presidente
Em vista do que foi exposto, enviei ao Governo do Distrito Federal e ao
Ministro da Justiça, solicitações no sentido de que urgentes providências sejam tomadas para coibir essa ilegalidade.
Solicito a transcríção nos Anais do Senado Fecleral do ofício enviado ao
Governador do Distrito Feds:ral_e do telex ao Ministro da Justiça. (Muito
bem!J

•

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. HENRIQUE
SANT!LLO EM SEU DISCURSO:
TELEX

N• 1.156 - 1954
Nome: Exmo Sr. Min_sis_tro Ibrahim Abi Ackel
End: Ministério da Justiça
Cidade: Brasflia Est. DF

•

•

•

•

•

Em 8/6/82

Recebi da Associação dos Vigilantes do Distrito Federal solicitação no
sentido encaminhar a V. Ex• denúncia de que as Secretarias de Segurança do
DF e dos Estados de Goiâs e de Minas Gerais baixaram portarias autorizando instituições bancárias substituírem, nos plantões norturnos, profissionais
de vigilância por simples vigias sem qualificação, o que se fez a pedido da Federação Nacional dos Bancos, como forma injusta de reduzir custos operacionais, afrontando dispostiivos estabelecidos pelos decretos-leis n9s 1.034 e
1.1 03, de 21 de outubro de 1969 e 6 de abril de 1970, respectivamente, ferindo
ainda disposições dó Ministério da Justiça, clareadas por-V. Ex• nã EMjDAL 265 enviada ao Exm9 Sr. Presidente da República, anexo ao projeto de
lei que dispõe sobre medidas de seguqmça para instituições financeiras e que
se transformou na Mensagem n9 292/81 ao Congresso Nacional.
Na certeza de obter a habitual atenção de V. Ex• e de que medidas serão
tomadas coibindo a referida ilegalidade, respeitosamente subscrevo-me. Senaâor Henn·que Santi/lo.
OF. 014/82-GAB.HS

Em 8 de junho de 1982

Exm9 Sr.
Doutor Aimé Alcebíades Lamaison
DD. Governador do Distrito Federal
Senhor Governador.
Tendo recebido da Associação dos .Vigilantes do Distrito Federal denúncia de que a Secretaria de Segurança Pública autorizara às instituições bancárias, através de portaria, a substituição de vigilantes por vigias, nós plantões noturnos, solicito a V. Ex•, para que a legislação federal que dispõe sobre
o assunto continue sendo cumprida, determinar, com urgência, que a referida
portaria seja sustada.
-De fato, o instrumento jurídico que_ dispõe sObre as _medicJas d~ segurança para as Instituições Bahcârias é o Decreto-Lei n9 1.034, de 21 de outubro de 1969, completado pelo Decreto-Lei n• 1.103, de 6 de abril de 1970,
ambos estabelecendo a necessidade da presença de vigilantes previamente autorizados e adestrados nos estabelecimentos de crédito, on~e_ haja recepção de
depósitos, guarda de valares ou movimentação de numeráffõ. O Decreto-Lei
n'? 1.034, em seu inciso I do Art. 2"', estabelece ainda a obrigatoriedade de vigilância ostensiva, realizada por serviço de guarda composto de elementos sem
antecedentes criminais, mediante aprovação de seus nomes pela Polícia Federal, dando-se ciência ao Serviço-Nacional de Informações;
Outrossim, encontra-se em tramitação no Congresso Nacional a Mensagem Presidencial n9 292/81, encaminhando Projeto de Lei regulamentando o
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância
e o próprio exercício profissional do vigilante. Na exposição de motivOs enviada ao Presidente da República pelo Ministro da Justiça, entre outras justificativas para a medida proposta, afirma:

"5. No interesse da segurança nacional, o projeto restringe às
empresas braileiras o exercício da atividade de vigilância e de transR
porte de valores, assim como defere a sua fisçalização ao Ministério
da Justiça, a quem compete a matéria de segurança interna, no âmbito nacional.
6. Como condição essencial ao aprimoramento da atívidade,
cujo exerdcio sem a devida. qualificação profissional constitui
ameâça à segurança pública, o projeto define a situação ju-rídica do
vigilante, ou seja, do .. profissional de vigilância e do transporte de
valores", em empresas privadas, bem como seus direitos e os requisitos para sua admissão, para que a atividade se exerça dentro de desejável qualificação técnica."
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Além disso, _denU!J.cia a Associação dos Vigilantes do Distrito Federal
que a medida a dotada pela Secretaria de Segurança Pública estâ provOcando
o desemprego de cerca de 600 profissionais de vigilância, o que é absolutaR
mente indesejáveL
Certo de merecer a atenção de V. Ex•, subscrevo-me,
Cordialmente - Senador Henrique Santillo.
O SR. PRESIDENTE (joige Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO- (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vem o Ceará de perder mais um filho ilustre e que foi em vida um modeR
lo de empresário bem sucedido, já que sempre se comportou com honestidade, merecendo por isto o respeito e o maior apreço dos seus coestaduanos.
O povo cearense pranteia o desaparecimento de Patriolino Ribeiro de
Souza, ocorrido ontem em Fortaleza.
ucorn.eçou a vida com_o .caixeiro-viajante, palmilhando os sertões do
Ceará." O vespertino -o Povo~- faz esta referência ao traçar o necrológio doestimado cidadão, acrescentando a seguir;_ ~·com os frutos do seu trabalho conR
seguiu montar uma firma e, depois, tornou-se sócio do sogro Miguel Dias e
de um conglomerado de empresas agropecuárias, reflorestadoras e de comunicações."
Integrava o extinto várias entidades de classes entre as quais citarei: a
Associação Comercial do Ceará e as Class~s Produtores, da qual foi membro
fundador e chegou a ocupar a sua presidência.
No setor das comunicações, Patriolino Ribeiro era proprietário de três
empresas: TV -Cidade - Canal 8, Rádio Cidade e Rádio Araripe de Crato.
Homem bem sucedido nos diferentes setores empresariais, Patriolino Ribeiro foi bem um exemplo de tenacidade e de amor ao trabalho, merecendo
por isto a admiração da sua gerite.
Deixa víóva D. Maria de Lourdes Dias de Souza, de cujo consórcio deixou 7 filhos: Fáüma, Fern-ando Jorge, Rosa, Maria das Graças, Maria de
Lourdes Filha, Cris-tiarie- e Inês M~fria de Souza.
Em_ fazendo, profundamente consternado este registro fúnebre, solicito à
Presidência p3.ra endereçar a D. Maria de Lo urdes Dias de Souza e filhos, as
condolências do Senado Federal.
Sr. Presidente e SiS. -Semi.dores:
Jã havia escrito o necrológio do meu pranteado amigo Patrolino Ribeiro
da Costa quando, manhã cedo de terça-feira, dia 8, recebo um telefonema de
minha filha, dando-me ciência do pavoroso desastre com um avião da VASP,
na Serra de Aratanha, na cidade de Pacatuba, distante 23 quilômetros de Fortaleza.
O terrível acidente acontecera por volta das 3 horas da madrugada e, por
-isto, nada mais me pôde adiantar .
Apoderou-se de mim uni.a grande angústia, porque eu sabia que este vôo
Oo turno da VASP- é direto Ríó a Fortaleza e, decerto, a maioria dos passageiros deveria ser de cearenSCs oU ·peSsoas radicadas ao Ceará.
Aos poucos, surgiram vagas notícias que davam conta da inexistência de
-sobreviventes.
Em seguida, o comunicado fatal: 128 passageiros e 9 tripulantes, perfazendo um total de 137 pessoas.
Desgraçadamente, nenhum sobrevivente, constituindo-se, assim, no
maior desastre aéreo do Brasill
Se eia- graride a apreensão em Brasília, para se conbr ~er os nomes das
vítimas, em Fortaleza essa apreensão chegou às raias do desespero.
O Aeroporto, pelas informações que me ch . . :ravam, tora invadido por
uma multidão em polvorosa à procura de saber a extensão da catástrofe.
Logo em seguida uni total desengano: nenhum sobrevivente!
Fo_rnecida a lista de passageiros, com o Aeroporto Pinto Martins superlotado, eclodiu aquela revolta estampada no desespero dos que haviam perdido -pai, esposa, filhos, amigos ... um verdadeiro pandemônio, uma coisa indescritível!
Edson Queiroz, um dos maiores empresãrios do Ceará e do Brasil, estava
entre os mortos!
Fundador da Universidade de Fortaleza- UNI FOR, era proprietário,
como Patriolino Ribeiro, de importantes órgãos de Comunicações,
destacando-se a TV Verdes Mares- Canal lO, Rãdio Verdes Mares FM e o
Diário dO Nordeste, moderno matutino recém-inaugurado.
Comandava a grande empresa de Gás Butano em todo o Território Nacional.
Distinguia-se Edson Queiroz, pelo inteligente desempenho empresarial,
aliandoRse a isto o devotamento às grandes causas de interesse coletivo. ·
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Não muito afeiçoado à política, ínteressava-se para que o seU Estado tivesse sempre a governá-lo homens prob-os e honestos, como ele o foi durante
toda a sua vida.
Com o desaparecimento de Patriolino e Edson, perde o Ceará dois gran~
des homens de empresas e que tanto contribuíram para o seu desenvolvimenM
to económico e social.
Na esteira da terrível catástrofe vidas preciosas foram ceifadas; e o Brasil
inteiro - genuflexo -, chora a morte de quantos foram en-Contrá Mia de roaM
neira tão trágica.
Meus Colegas -foi esse o segundo desastre aviatório da Viação Aêrea
de São Paulo, em menos de um mês - e todos ocorridos q~ando estavam as
aeronaves para efetuarem o pouso.
O que está acontecendo com a VASP?
Isto é o que precisa ser esclarecido para que novas vidas não sejam ceifadas de maneira tão chocante, traumatisando a população brasileira.
Algo de anormal está acontecendo e mister se faz tome o Governo, através do órgão competente, no caso o Ministêrio da Aeronáutica, providências
urgentes que salvaguardem a vida de quantos utilizam o transporte aêreo.
Não é possível que esrt::jãmos, amiúde, a lamentar ocorrências que pelas
suas dimensões trazem prejuízos humanos irreparáveis.
Ao fazer este registro, solicito à Presidência que em nome do Senado Federal, exteme ao Governador do Estado do Ceará, o seu profundo pesar pelo
trágico e terrível acontecimento.

o Governo Federal queria de n6s, ess~ .. Pacote" com eív8. inclusive: de inconstitucionalidade, logo foi posto em prática, minimizando ainda mais os salâríos dos trabalhadores.
A claSSe dos professores do Distrito FedCfãi não poderia: calãrMse diante
dessa incompreensível posição do Governo Central e temos de apoiá-la nessa
sua justa reivindicação. Foi uma longa luta dos mestres para conseguirem sua
aposentadoria especial. Foi uma incansável batalha que se travou no Congresso Nacional contra a posição do Planalto. E, por isso, não se pode deixar
passar em branco o apelo que _nos fazen1: os professores da Capital Federal.
Usa o Governo de uma série de casuísmos pãra atender a apenas os seus interesses, mas, no momento de favorec_er às classes trabalhadoras, desinteressase em aplicar até preceitO constitucional.
Esperamos, assim) que as autoridades administrativas da Previdência
Social não continuem a margiilalizar a nobre classe dos professores
permitindo-lhe fruir de um direito que se lhe reconheceu e de maneira inarredável. Não se pode admitir que o próprio Gáverno Federal desrespeite preceitos constitucionais:
Estaremos atentos, nesta Casa, a todo o instante, ao cumprimento do
que está na Emenda Constitucional n9 18. E voltaremos a esta tribuna quantas vezes se façam necessárias para exigir que se dê aos professores do Distrito
Federal e a tantos outros mestres por todo esse Pafs o direito à aposentadoria
especial, pois sobre ela não mais se pode questionar.
Era o que tínharn~s a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)..,... CoQcedo a palavra ao nobre
Senador Humberto Lucena.
·

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária a realizarse na próxima sexta-feira, dia 11 de junhO, a Seguinte

O SR. HUMBERTO LUCENA (P;;onuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. S'enadores:
Em memorável votação, o CongressO Nacional aprovou Emenda Constitucional que proporcionou aos professores de todo o País urna aposentadoria mais de acordo com o meritório e exaustivo mister que abraçaram:
Sensíveis aos apelos da nobre classe, o Parlamento Nacional soube compreender a justa reivindicaçãO Cfue lhe foi feita e ofereceu aos mestres, professoras e professores, a aposentadoria aos vinte e cinco e aos trinta anos de serviço.
Fomos daqueles que propugnararn, com todo o empenho, para que os
professores vissem coroada de êxito uma vigorosa luta por um direito que de
hã muito era imanerite à nobre arte de lecionar: a aposentadoria naqueles espaço$ de tempo, em funções de magistério e com salário integral.
Entretanto, apesar de promulgada em julho de t 9~_1, a Emenda Constitucional n'l 18 ainda não atingiu a todos os professores do País, criando, assim, uma discriminação qu-e não se pode aceitar. Enquanto vários Estados e
Municípios já oferecem aos mestres a aposentadoria esPecial por que tanto
lutaram, os professores do_Distrito Federal vêem-se alijados d_esse benefício
por não ter o Ministério da Previdência Social tomado as devidas providências, por intermédio do Instituto Nacional da Previdência Social, para regulamentar a apo_sentadoria já prevista conStitucionalmente.
Recebemos do Sindicato dos Professores do Distrito Federal um apelo
para que, desta tribuna, fizéssemos sentir às autoridades do Ministério da
Previdência e do INPS que não se justifica ficarem os professores da Capital
Federal relegados a um segundo plano, desrespeitando-se, assim, a preceito
constitucional.
Dizem os mestres - e endossamos integralmente suas razões - que o
.. Pacote Previdenciário" celeremente foi implantado, diminuindo ainda mais
os parcos salários dos professores. Não se encontrou nenhum obstáculo burocrático para impor aos assalariados esse absurdo desconto a mais. Uma iníqua solução que o Governo_ federal encontrou para cobrir o astronômico déficit da Previdência Social. Entretanto, aí estão os professores a espera de um
direito que a Emenda Constitucional lhes assegura et para isso não se encontra a mesma celeridade que foi dada ao_ 04 Pacote da Previdênciau. Evidenciase, dessa maneira, quP. ao Governo Federal é mais fácil impor obrigações do
que reconhecer direitoS.
COmo bem observa o Sindicato dos Professores no Distrito Federal,
nota-se nesse descumprimento governamental a dispositivo constitucional até
um desprestígio ao Congresso Nacional, sim, porque depois de uma votação
histórica, em que eliminadas foram iilclusive as posições partidárias, visandoM
se apenas aos justos interesses da nobre classe dos mestres, promulgada essa
Emenda ConstituciOnal já faz praticamente um ano, lamentavelmente uma
considerável parcela do magistério encontra-se à espera do quet conscientemente, votou o Parlamento Nacional. No entanto, o~ uPacote da Previdência"
que nós repudiamos, não lhe dando, corno não podíamos lhe dar, o aval que

•

ORDEM DO DIA
Votação, em illrn"o únicO, do Projeto de Resolução n916~. dC? .1981 (apresentado pela Comissão de Economia cOmo conclusão de seu Parecef-n9 953,
de 1981), que autoriza a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP,
a contratar operação de crédito Jio valor de Cr$ 772.500.000,00 (setecentos e
setenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeir_os), tendo
PARECER, sob n' 954, de 1981, da Comissão:
-de Çonstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

•

2
VOtação, em turno único, do Projeto -de Resolução n9 225, de 1981 (apresentado -pela C9missão de EcOnomi~ comO _coriclusão de seu Parecer n9 1.285,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal (MG) a elevar em
Cr$ 21.171.150,00 (vin~e e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o ~ontante dC sUa dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.286 e 1.287, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e iustiça,_pela -constitli_Cionalídade e juri!iicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Munipípios, favoráVeL

•

3
Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9122, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pa·recer n9 781,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em
Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 782 e 783, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.

•

4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9l55, de 1981 (apresentado pela ComisSão de Ecoriomia corrío conclusão de seu Parecer n 9 939,
de 1981, com voto vencido do Senador José Fragelli), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Venécia (ES) a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (qua~orze
milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua d1v1da
consolidada, tendo
PARECERES, sob n• 940 e 941, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade,,
como votõ vençido dos Senadores Hugo ~amos, J~sê Fragelli e Tancredo .~
Neves; e
-de Municípios, favorável.

"
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5
Votação, etn turno único, do Projeto de Resolução n• 192, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.159,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em
Cr$ 28T091.520,00 (vinte eoito milhões, noventa e um mil, quinhentos e vinte
cruzeiros) o montante de su_a dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.160 e 1.161, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiçii, pela constitucíonalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios,- favOrável.

10
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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 comerciário, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Saúde, favorável; e
--de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.

6

13

Votação, em turno único, do Projeto de Re&olução n9 183, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1.098,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• !.099, de 1981, da Comissão:
-de Constituição c JustiçO, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

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 constitucion"alidade e juridicidade;
- de Legislação SOcial, favorável; e
~ de Finanças, favorável.

7

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 258, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.424
de I 98 I), que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar
em Cr$ 8.613.200,00 (oito milhões, seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob_n•s !.425 e !.426, de 1981, das Comissões:
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 266, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.452,
de 1981), que- autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em
CrS 39.300.000,00"(trinta e nove milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
9
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 25, de 1982-(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 145,
de 1982), 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, tendo
PARECERES, sob n•s 146 e 147, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso, e
-de Municípios, favorável.

10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 33, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 189, _
de 1982), 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, trezen~ tos e sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nl's 190 e 191, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios. favorável.
11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de I98I (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
CrS 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante-de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.

14
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, favorâvel, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constítuição e Justiça.

15
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável.
16
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n 9 255, de
1980 de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei ~' 5.480, de I O 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 c Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
17

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, sobn's 1.130a 1.133, de 1981, dasComis·
sões:

- de Constituição c Justiça;
- de Legislação Social:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

18
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 198 I (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700~000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição_ e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
de Municípios. favorável,
(Dependendo da votação do Requerimento n• 309(81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
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19
DiscuSsão, em primeiro-turno, do Projeto de lei do Senado n~ 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contábil e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n's 573 a 576, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável:
- de Serviço Público Civil, contrário; e
-de Economia, favorável, com as Emendas de n9s I e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 3~2; do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussno para ree.xame da Comissão de
Serviço Público Cívil.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 minutos.)

E

PARECERES DA COMISSÃO DIRETORA
Sobre as Demonstrações Contábeis do CEGRAF, relativas aos 2~, 39 e 4.,.
trimestres do ano de 1981.

As matérias foram devidamente instruídas pela Seção de Contabilidade
do CEGRAF, encaminhadas pelo Diretor Executivo, examinadas pela Audi-.,.
toria do Senado Federal e pelo Conselho de Supervisão do Orgão, tendo mereCido pareceres favorãvers-.

Como o assunto depende da aprovação da Comissão Diretora, que só se
reunirá no próximo mês, o Excelentíssimo Senhor 1.,. Vice-Presidente, Senador Passos Pôrto, no exercício da Presidência, aprovou ad-referendum a refc~
rida matéria.

•

Brasília, 9 de junho de 1982. --Aiman Nogueira da Gama. Diretor-GeraJ.
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I - ATA DA 85• SESSÃO, EM 11 DE JUNHO .DE.l982

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 ~ Mensagem do Senhor Presidente da República
- N9 115 j82 (il9 236(82;-n-ã- origerri), restituin_do _aut~graros-de ProjeM
to de Lei sancionado.
1.2.2 -

Discurso do Expediente

SENA DOR JORGE KALUME- 20• :miversií.i'io-da criação do Estado do Acre.

1.3 -

ORDEM DO DIA

PrOjeto de Resolução n9 I60f81, que autoriza a Univer~ddãde Estadual de Campinas- UNICAMP, a contratar operação de ci'-édito nOvalor de Cr$ 772.500.000,00 (setecentos-e setenta e dois· inilhõeS ·e quinhentos
mil cruzeiros). Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução_n"?..225,(_8J. que autotiZã-aPrefeiturà Municipal de Florestal (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (v-inte e um milhões,

cento e setenta e um mil e cento e cinqUenta cruzeirOs), o rrionüu1te de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.

••

·•

-Projeto de Resolução n9122j81~ qU.eautoríi3 a Prefeitura Municipal de Aracaju (SEJa elevar cm (:r$ I2.634&()Q,OO(doze, milhões, se~cen
tos_ e trinta e quatro mil e oitocentOs cruzeii'OS). o -monta-nTe _de sua dívida
, consolídada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução- nº_L55/81, que autoriZa a PrefeitUra -Münici.:
pai de Nova Venécia (ES) a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze milhões,_ noventa e um mil e setecentos cruzeiros), o moritante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto_de Resolução n9 192j8I, qUe autoriza a Prefeitura MuniciM
pai de Valinhos (SP) a ekvar em Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oito milhões,
noventa e um mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Ri!solução n9 l83_j8l_, que autoriza o Governo do Estado ·do Rio Grande_ d_o NoJte a elevar_ em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nov-e
milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros), o montan ..
te de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta__ de quorom.
-Projeto de Resolução n9 258/~ l, que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar em Cr$ 8.613.20(),0() (oito milhões,
seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros), o montante_de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorom.
- Projeto _de Resolução n9 266/81, que autoriza a Prefeiturá Municipal de Catanduva (SP) a elevar em Cr$ 39.300.000;00 (frinfa e nove milhões e trezentos mil ·cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 25/82, que autõfizi a Prefeiturã. Münicipal 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. Votação- adiada por falta de quorum.

- Projeto de Resolução n9 33/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapíra (SP) a elevar em ·crs 29.745.360~_õ(f(,ahte é nOVe milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto_de_Resolução_n9 38/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP), a elevar em CrS 282A83.630,00 (duzentos e oitenta
e dois milhões, quafroc-entose -oitehti'e"tres-mn e seiSCentos e trinta cruzeirÕ$), o" iTIOõtiiOi.e de ·sua·_dívlêiâCõ-risolídada. votãÇ-ão· ãdiada por falta de
quorum.
- ~rojero de ~~i do S_enado_~9 13/_7~! de Zl~~oria ~o Senador Mauro
BeneiiidCS,-quC diSp-õe SObre a·cón·c-eSsãõ -de aposerliãdoria especial para o
comerciãrio, na foflna que espedficá. VotaÇão adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n"' 329/80, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modifica di~positivo da Con_s_olidação das Leis do Trabalho,
para o fim de determinai que o pagamerito por horas extras habituais tambêm integre a remuneração. Votação- adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 J64j81, de autoria do Senador Luiz
Viana, que declara o MarechalMdoMAr Eduardo Gomes Patrono da ForÇa
Aêrea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 352/78, de autoria do Senador AccioM
ly fj_lh_o~ que dispõe sobre a ã.ç_ão de alimentos~ Yotatão adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei do SenadQD!2i5/&0,_deautoria do Senador Nelson
Carneiro, que aCres_centa- dispositiVOs- à Lei n"' 5.480, de 10 de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 13• salãrio devido aos !rabaih.~dores
ãVulSos-. _Votação adiada por falta de quorum.
--Projeto de Lei do Sen_ad_o n"' 362/79, de autoria do_Senador Humberto Lucena, que altera dispositiVo da Lei n9 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quomm.
--Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriia a Prefeitura Munici~
pai de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentoS ·mn ·cru:Zeii'OS}, 'Q- --montante de sua dívida consolidada. Discussão
sobr.estada por falta de quorum, para votaÇão do- Requerlmento n9 309/81
-c_ Projeto de Lei do Seriado n• 109/19, do Senador Gabriel Hermes,
cjue dispõe so.bre O exefi:::íeio da auditoria contâbil e dá outras providências; Discussão sobrestada, por falta de quorum, para votação do ReqUeri~
menta n' 35/82.
1.4 -DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2.- DISÇJJRSO I'ROJIIUNCIADQEIVI_SESS_ÃOANTERIOR
_Do Sr. José Fragelli, proferido na Sessão de 9-6-82.
3 - ATAS DE COMISSOES
4-

MESA DIRETORA

5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6 -

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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ATA DA 85• SESSÃO, EM 11 DE JUNHO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
PRESIDe:NCIA DO SR. JORGE KALUME
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OSSRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara -Jorge Kalume- Eunice M_ichiles -:-:Aiexan_dre
Costa - Luiz Fernando Freire-- Alberto Silva....:.. Helvídio Nunes- Ageno r Maria- Humberto Lucena- Milton Cabral ~-Aderbal JuremaLuiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Luiz Viana-----: Jo_ão
Calmon- Amaral Peixoto-- Nelson Carneiro- Amaral Furlan- Gastão
Mülier - José Fragelli -- Lenoir Vargas - Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 23 SrS-. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus inícíamos noSsos trabalhos:
O Sr. }9-Secretário procederá à leitura do Expediente".

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N• 115/82 (n' 236/82, na origem), de 9 do corrente, referente ao Projeto
de Lei n9 9/82-CN, que autoriza o Poder ExecutiVo a· cOn-stituir a Empresa
Gerencial -de Projetas Nav-ais - ENGEPRON, e dâ outras providências.
(Projefo qUe se tfansformOu- na: Lei- n9 7.000, d6 9 de junho de 1982.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O póvó acreanO, no dia 15 deSte rriês, estará nas rU3s~ nas praças, ita-s
avenidas, nos bairros, nas cidades, nas vilas e povoados, nas zonas agrícolas e
pastoris e nos seringais distantes, bendizendo a data da emancipação política
do Acre. Era um anseio contido, com raizes no século XVIII, quando ali chegaram os primeiros migrantes brasileiros e pisaram a terra virgem, tota:Iritente
desabitada, levados pelo interesse econômico representado pela borracha, à
semelhança da esmeralda para os bandeirantes.
Adentraram-se "com ímpeto quase guerreiro", viaja rido em barcos, singrando águas de rios airida desconhecidos da geografia. Desembarcaram, fincaram os marcos civilizatórios e de lá "não arredaram pê-. Desafiaram a natureza hostil, onde predominavam as endemias, os silVícolas e a solidão ... A
barideira brasileira passou a tremular no espírito de cada qual. DeterminaM
dos, corajosos e indômitos, fizeram natureza curVar-si ante a sua intrepidez! Dir-se-ia que o espírito de brasilidade falou mais alto. O uti possidetis ali
estava materializado com essa ação migratória.
O florescimento gerou a cobiça. Reagem seus habitantes que, como verdadeiros titãs, fixaram-se para não recuar.
A organização empresarial forma núcleos chamados seringais. Cresce a
população. Tempos depois, já com a terra dominada, o Acre se transforma
numa República, proclamada em 1899, pelo espanhol Galvez, porém, à falta
de estrutura, o novo sistema teve vida efêmera. Nova luta e, em 1902, torna-se
Estado independente, pela ?ção do gaúcho José Plácido de Castro; com a interveniênCia -~do Governo brasileiro, através do Itamaraty, é assinado, em
!903, o Tratado de Petrópolis, do qual foi inspirador o Chanceler Barão do
Rio Branco. Outros interesses, entretanto, não permitiram aos acreanos ·esse
sistema político que lhes custou sangue, sUor e :Paludismo. Ccirltudo, o brasi~
leiro, dotado de espírito inVentivo, transfOrma o ACre eni. Ter-rii6rio, -c-om
base no direito aniericãnO e ar"gentino.
O povo não se confOrmou, mas forçado pelas circunstâncias obriga-se a
aceitar. Entrementes, seu uuniverso" povoado das lutas e de um ideal, não
parou de empenhar-se nos gabinetes, verberando o sistema imposto e, como
.. 0 ideal é um impulso do espírito no sentido da perfeiçãO" o povo acreano
haveria de alcançar o seu desejo. A presença de um soldado, em 1945, nomea-

a

dp Governador pelo Prlisidente Eurico Outra, fez cOm que a chama da autonomia despontasse mais vigorosa. José Guioinãrd dOS-S3ritoS,- e-ntãõ jovem
Major, infante e engenheiro, administra o velho territ~ri()_Com a acuidade de
-um estadista, tendo ao seu lado FÕnt"tmele de castro, JÕfge Lavocat, MânciO
Llrila, capitão Pedroca, Augusto de Araújq, ~~~~rio M~galhães e tantos outros.
Introduz novos háb-itoS, com a predomhiância --da moralidade adrTiinistrativa, cOiltagiahdo a todoS; ·ccinstruía-se sem patãi:;-Serlngaís dist3.ntes eraln
visitados e contemplados com escolas e postos de saúde; seringa:ís lindeiros às
cidades foram comprados e transformados em áreas-agrícolas, dentro de uma
padfica refórinã-"agrâria; a capitãl é calçada Pela-primeira veZ-à base de tijolos, sistema_ atê entã_Q__ignorado no Brasil; levantam-se prédios públicos modernos; forjam-se novas mentalidades e conseqOentemente novas lideranças
sob a sábia e cristalina orientação do novo gestor JOsé Gllioma·rd dos Santos.
O povo o proclama líder inconteste, elegendo-o Deputado Federal em
1950; e na Câmara, com a sUa alma impregnada de brasilidade, haurida nos
ensinamentos de Caxias, Que sempre- Cilltuou, co-m os conhecimentos da diplOmacia, tendo por Paradigma a figura insigne de Rio Branco e com a oratória de um Virgílio, soube persuadir educãdamente seus pares a apoiarem
seu projeto que levariCJ. o Acre a Estado, como reflexo da vontade suprema da
maioria do povo acreano.
E a partir desse momento, não conheceu repouso; o novo propugnador
da idéia emancipacionísta -percorreu todo_ o Aáe, ora de monotor, ora cavalgando, ou pelos rios ostentando a bandeira autonomista, porque, como escrevera Joan Finot, "A fé e o_ ídeal hão de ser sempre as mais poderosas alavancas do progfesso e da fidelidade".
E d_epois dos naturais tropeços a que está sujeito u-m projeto da envergad~a como foi o da criação de um Estado, José Guiomard conseguiu afinal o
seu desiderato. Embora Orgulhoso- do seu feito; fruto de uma luta sem trégua
que __soube vencer, mantinha-se humilde e modesto. Dir-se-i"a (Jue "deu o bom
conibate"~- como ensin~ São Paulo e SeUCora,ç~ãO-_ffiã:inânimo não agasalhou
as _procelas _e as ~empe~tãdes ãf!te_S-d_~encadeadas para afastâMlo do seu intento. Ffnã.lffiente, no dia 15 dCjUOho -de 1962, era solenemente sancionado o
projeto pelos Min-istros do então regime -parlamentarista Tancredo Neves,
Alfredo Nasser e Walther Moreira Salles.
E? ~cre, após essa m~dança política, não _se ar~pendeu e nem ficou
Com saudade do regime territorial que lhe daVa o asPecto de uma senzala dos
donatáriOs enviados pelo Palácio do Catete. Ruíu assim o sístenia inadequado, por vontade soberana do povo acreano. Hoje o Acre-Estado, administrado por seus habitantes, é uma colméia de ideal que teve no heróico nordestino
a base para a sua arrancada ao lado de outros Estados e nos dias atuais, com
as facilidades de comunicações, outros irmãos como os do sul, do sudeste e
do centro-oeste, vieram- juritã.i:"-se a riós para ajudar-nos a continuar a caminhada rumo ao futuro do nosso progresso social, econômico, espiritual e cultural. São OOSSOs ii-mãos e aOs qllaiSdizeinoS: scijam bein-vindos. pois, trazendo suas próprias culturas, identifiCaram--se coilóoScO; E ·o acrearto~ alicerçado
no nordestino, no árabe, no português e no italiano~ herdou o espírito da fraternidade. Abraçou-os e agora misci&enam-se~ ajudando-se mutuamente.
SOmente os que conheceram o- velho e arcaico sistema territorial podem
avaliar .o progressO expérímeiltado pelo Acre nestes vinte anos de autonomia.
E o acreano, antes dependente do rio, tem hoje linhas aéreas servidas pelos
aviÕes a jato, estradas, telefone, tevê, estações de rádio, telex, Assembléia Legisl~tiva, Tribunais de Justiça e Eleitoral e a Universidade, forjando e preparando seus· futuros dirigentes.-Tudo isto é uma conseqOência do Acre emancipado e do novo Brasil.
E, nestas comemorações de verdadeira acrean1dade, ressoa, em meus ouvidos ê nos de meus irmãOs, a frase do -seu imortal criador, o atual Senador
José GuiOmard dOs -Santos; ..Acreanos, eu confio em tÕdos vósl"
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._~!f~O b_ef!ZI Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral. (Pausa.)
S. Ex" está ausente.
Concedo a pãl8.vra ao nobre Senador Louríval Baptfsta. (Pausa.)
S. Ex• está ausente.

Íf.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. ( Pa~a.)
S. Ex• estâ ausente.

o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não hâ mais or.adores inscritos.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não hã quorum.
Em conseqüênCia, deixam de ser submetidas à consideração do Plenârio
as matêrias da pauta de hoje, uma vez que estão todas pendendo de votaçã?c·

o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -.Nada mais havendo a. tratar,
vou encer~ar a sessão, designando para a Ordem do Dia da próxima sessão as
matérias conSta·nt.es da pauta da sessãO_de hoje, que não puderam ser apreciadas por falta de quorum, assiin constituída:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•160, de 1981 (aprepela ComiSsão de Economia ·como conclusão de seq. Parecer tt' 953,
de i 981 ), que atitorízaa Universidade Estadual de Campinas - UNICAM P,
a contratar operação de crédito !lo valor de Cr$ 772 0500.000,00 (setecentos e
-~-=- ~" Setehta e dois 'nlilhões e quinhentos_ f!?;il cru~eiros), tCndo_
~""'" ,, •. 'PARECER.sob n• 954, de 1981, da Córi:tiisão
-de Cónslftüiçãoe Justiça, pela constitúCíônalidade e juridicidade, C()m
voto ven!'ido do ~en<),_dQr HuJ!O Ramós.
· ·
'"

SábAdo

2

- de

3
Votação, em turno único, 'do Projeto de Resolução n• 122, de 1981 (apresentado pela Com-iSSão- de Economia como conclusão de seu Pa_r:ec~ U.9: _78_1,
de 198!), que autoriza a Prefeiturà Municipal de Aracaju (SE) a elevar em
Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitoceriJos
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n<'s 782. e 783, de 1981, das Comissões:
_:-:de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de. Mu!JicfjJios; faVorável.
·
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Votação, em turno único, dÓ Projeto de Resolução ri• 155, de 1981 (apresentado pela Comissão· de Economia como Conclusão de seu Parecer n_'>' 939,
de 19_8 J. com voto vencido do St;nador José Fragelli), que autq_riza a Prefçitura Mqnicipal de Nova Venécia (ES) a elevar em Cr$ 14.091 .700,0!f(quatotzf
milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros), o mOntante de sua dívida
consolidada, tendo
_
.
PARECERES, sob n•s 940 e 941, de 1981, das Comissões:
-de ConstitUição e Justiça, pela constituciOnalidade e jutidíéidade~
como voto vencido dos SenadQres H_ugo Ramos, José __Fragelli~ T_ancredo
Neves; e
-de Municfpios~ f3v0i"ável.
5
Votação,-eiri turno úriico, do Projeto de Resoluçãp nl119~, de 1981 (apresentado pela Comissão. de Ec.on.omi~ COmo ~tlclu~~o de_~e}J P_!l~ecer _Q 9 J:159,
de 1981), que autoriza a Prefeitur-a Municipal de Valinhos (SP) a elevar.em
Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oito milhões, noventa e um mil, quinhentos e vmte
cruzeiros}, o montante de stia dívida consolidâ.da, tendo
PARECERES, sob n•s l.l60 e l.l61, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municfpios, favorável.
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de 1981), que autoriza o Governo d_o:E~Uldo dp Rjo Grand~ _dç Norte_ a elevar er:n Cr$-~9364.200~00 (vtnte _e nove milhões, tre~entos_ e sessenta e_ quatro
mÜ e duzentos cruzeiros), o- montante de Su3 díVida consofidada, tendo
'PARECER, sob n• !.099, de 1981, da Comissão
-de Constituição e1ustlça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto_ vencido do Senador Hugo Ramos.

1
Votação, em tu'i"no único, do Projeto de_Resolução n' 258, de 1981 (apresentado pela Comissão de Eco.nomii:r..co.mo ·conclusão de seu Parecer n'>' 1.424
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) aelev~r
em Cr$ 8,613.200,00 (oito mi.lhões, seisce~tos ê treze mil e duzc;ntos qtlze-Iw
ros). o montante de _sua díyida consoli~ada! __ tendo
PARECERES, sob n•s 1.425 e 1.426, de 1981, das Cómissô<;S:
-de CoitstituiçãO e}ustíça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; c
-de- Munidpios, favorável.

s~tado

Votação, em lurn~ qnii:o; do ProJetá de Resplu~o n• 225, de 198l (apftseníado peJa C:ómJsiilo <fe EcQnOil!ia C\)1110 CQnciusão <Íe Sel,l 1'arecer n• Í ,f&~,.
de 1981), que àutoríia O. Prefeííuia Mllnicipal de FlorJ:Stal (MO) a elevar em
crs 2l.l7Í.l5o,QO (vinte e urri milbõ.s, centç e setenta e U1l1 mil, cento e cm'
qiienta cruzeif~),_ o montan~~--d~ -ª"'ª-- Ql\l'idª___ çop~soU4_ª~a,_ t~n_d_o
PARECERES, sob n•s l.2S6 e !.2'87, de 1981, das Comissões;
.
-de CoTI$tliUtÇão. é Justiça; pela constituciOnalidade e juridicidade_, ~m
voto vencido do-Senador Hugo Ramos; c
MunicípioS, favoráVel.

ti

8
Vo1ação, em turno ji~lco, do Proj~to de Resolução n• 266, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econ.omJa como CQilclusão de seuParecer n• I .452,
de .1281), que autoriza Prefeitura Municipal de Ca\anduva (SP) .a elevar em
Cr$ 39.300.000,00 (trí:ntii'e nove milhi)es e trezeritos mil c;rl,lZ!:jros),!) tnon\ante de sua dívida cons9Udada, tendo
"
... :·
· • .
;, .}'A REÇJiRES, sgl> n!s 1.453 .<;-.1.454,. d~ 19811 das_ Colllissõ!S: .
·. :;;.de Constitui@ e Justiça; pela Cón•tiiucionali.dade ejuridís!dade; e
:,-~::_de MJniffptó.;.Tàvo'rãvet. · ·
·
- ·
··· · · ·

a

-Votação, em tum~ ónico, do Projetá de Resol11ção n• 25, de I98Z (apresentado pela Coinissãci de Economia como condusão de seu Parecer n• 145,
díd§82). que autoriza a 11-efeitura Municipal de Alexânia (GO)a elevar em
Ctt·7~279.000,00 (sete milhões, duientos e s'eteDta e nove niil cruzeiros), o
montante de sua dívida cOnsolidada, tendo _
PARECERES, sob n•s 146 e 147, de 1982, das Comissões:
. _ -:-_de Constf{uição eJUstiça: "Jlêla constitu~Onal_~dad~ e juridicidade, com
vOto- vencido do Senador _Qir~e:_u_ Çªrd_Q~o; ~
-de MunicípiOs, favotávCl

lO
Votação, em turn_o-_únlCo_;do _P_roj~to_4~ R~~~!ução 011_ 33~- de 198_2 (apresentado pela ComiSSão
Econ.Onlíii.Conlo côiidUSão de seu Parecer n9 189,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira (SP) a elevar em Cr$
29.74_5.360,00 (vinte e riõ-vC-.tDilhões, seteCeritos e qUafénta e Cinco mil, trezentos _e. se~nt~ _cruz.eiros), o montante de s~ã dív~d~ ~on_solida4a, tendo
)'ARECERES, sqb n<'s. i9Q e 191, de ÍÍ/82, d.as. Coml.ssões: .
''!..::.,de Consliiuiçãô e JUsÚça, Peli ·col:tsÚtUcionâlidade ~ juridicidade; e
~><·~···i~t:le_.Mun_içfpi~s. f~VQtâv_eL _

de

·n

_.- --~X~t~-ç~"~-' ~--~~-E!!~, Çt~_~ç_C?~: d_º'J?rgi~l<?oq_e:~~-9t!:!~-g__ ti 03ª_,_ d~ t9s_l (apr~_
9

sintildO pelã éomísSã() de Economlã ~Cõmó- CõitCIUsão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio .ctaró (SP) a elevar em
Cr$ ~82.483.630,00.(duzentos eoitentá e-~ois milhões, quatrocentos e oitenta
eda,
três
mil, seiscento"S tríritã cruúiros),~
de suà
dívida-- consolida~
tCiidCl
---- - o"ffiôõtanh~
---·--------------------------

e

PARECERES, sob n<'s 280 e 281; ·de 198!; das Comissões:

e

- de conSTituição JUstiÇa, p-efã COnSiituêiOnalídade- e- jllridicidade; e -de Municlpios, favorável.
12

Votaç~o. em primeirO ttifni:); do-PtÇ;jêtp __C(~L~rqq'·se_pã.dO -n:q 13, de 1979,
d~ aut_'!ria dC? .~C?!I~~o~; J'v1.aur9__B_en_eVicf~; gi.ie _dÍ~põC ·sob_re a concessão de
aposentadoria <:speCfal para o comcrciârio, na forma que especifica, tendo

PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 198í, das Comissões:
e Justiça,_pela constitucionalidade e juridicidade;
--~de Legislação Social, favorâvel;
- de Saúde, favorâvel; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viilla ·e José Fragelli.
~de Constituição

6

13

Votaçã_o, em turno único, do Projeto de Resolução n9 183, de 1981 (apresentado pela Comissão de-Economia como conclusão de seu Parecer n'>' 1.0981

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con-
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saUdação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais tambêm 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.

14
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
198_1, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o MarechalMdo-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
mêrito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo Ua Comissão de
Constituição e Justiça.

15
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do S_enadQ n{J 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 ejuridicídade e, no
mérito, favorãvel.
16

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nq 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescCmta dispositivos à
Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• salãrio devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
;--- de CofzstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
--de Finanças, favorável.
17
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 FAVORÃVEIS, sobnPs 1.130a 1.133, de /981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
18
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução~n' 40, de i981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão .de seu :Parecer n~
318, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura· Municipal de Bctim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões c setecentos ·mil cruzeiros), o montante de
sua dÍvida consolidada, téndo ·
PARECERES; sob .nOs 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-·de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridícidade; e
---de Municípios. favorável. ·
·(Dependendo da votação do Requerimento n• 309 f81, de autoriá do Senador DirceU Cardoso! de reexame da ComiSS~o de Constit!Üção 'e.Justiça.)
19
DiScuSsão~ em prirrfeiro tufno, do PrOjeto de Lei do SCnadO. n' 309, de
1979, do 'Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o cxcrcicio da auditoria
contâbU, .e ·d· outras providências~ 'tendo
PÀRECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das. Comissões:
- ilc c_olzstituiçao é Justiça. pela constituciOnalidade e juridic1dade;
~ de Legislação Soda/, favorãvcl;
-'- de Serviço Público Civil, cOntrário; e
-de Economia, favorável, com às Emendas de n9s 1 e 2-CE, qUe apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 35/82, do Senador
Gabriel Hermes~ de adiàmento da discussãO para reexame da COmissão de
Serviço Público CiVil.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está encerrada a sessãc.

(Le~'l1nta-se a sessao às 15 horas e 5 minutos.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE FRAGELU
NA SESSÃO DE 9-6-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SER/A PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSt FRAGELLI (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi, de alguns companheiros do Sindicato Rural de Corumbá, algu~
mas notas mostrando a situação da pecuária naquele que é o maior município
criador do Pantanal Mato-grossense, dos nossos dois queridos Mato Grosso.
Elementos que mandam para mostrar que a atual politica de crédito de atendimento à classe pecua-rista daquele município não satisfaz, tendo em vísta as
peculiaridades do Pantanal corumb_aense, que V. Ex•, Senad()r Gastão MUller
meu conterrâneo, que, neste instan~e, a Pres~c!ência da Casa, bem conhece.
Eles mostram aqui que, em conseqüência das enchentes que vêm se sucedendo desde 1974, que nós bem conhecemos, Sr. Presidente, a produção na
área do pantanal corumbaense, com mais de dois milhões de cabeças de gado
vem caindo de maneira acentuada; o relatório fegistrã uma queda,_ um decréscimo na produção, de 20%, de bezerros nascidos, falando numa produtivida~
de_ de 50%, quando a normal é de 70%.
Acredito, com os conhecimentos que pessoalmente tenho, Sr. Presidente,
que Com encheiites nell? sequer-esses 50% _de produçãO se alcança num pantanal castigado por Ch'ei3S subSeqüen~tes: a pafiir de 1974.
A região ribeirinha, inundada, causou preju{zás enormes justamente
porque, estando as duas margens do R,iQ Paraguai, que V. Ex• bem conhece,
inundadas em profundidade e em extensão, não permitiram o escOamento do
gado sacrificado e morto, em número que podemos contar por milhares de
cabeças;
Conheço duas faze_ndas contíguas, que possuíam mais ou menos 25 mil
cabeças de gado, antes de 1974, e que hâ dois anos talvez não tivessem, senão,
10 mil reses, que sobreviveram ao castigo das ãguas; portanto, foram perdidas, mais ou menos, 15 mil cabeças de gado, só em duas fazendas.
De sorte que os dados apresentados aqui, por elementos do Sindicato
Rural de Corumbá, em vez de serem, vamos dizer assim, carregados no pessimismo para impressionar, acho que estão_até otimistas, pelo conhecimento
que tenho e que V. Ex•, Sr. Presidente também possui do pantanal matogrossense e, de modo particular, do municip'io de Corumbá.
As cheias deram outro desfalque na população bovina do pantanal corumbaense, com a venda, muitas vezes precipitada, de matrizes. Matrizes atê
magras eram vendidas-para ri.ão inOrrerenl nas cbeias.
Eu e V. Ex• conhecemos bem e testemunhamos o fato; ainda agora,
-voando da nossa querida CU.iabá para Corumbâ, vi o pantanal completamente inundado, e olhando lã de dlna não pude nem saber como é que ainda
pode sobreviver gado naquelas áreas inundadas por lêguas e lêguas. Nós somos, disso, testemunhas pessoais.

"-

as

O Sr. Alberto Silva -

Pennitc V. Ex• um aparte?

O SR. JOSf: FRAGELLI ~- Pois não, com muito prazer.
O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador, veio-me a curiosidade de
em que extensão esse fenômeno ocorre às margens do rio Para~
guai? Ou. em outras -palavras, o rio Paraguai, quando sobe, passa sobre a
margem, conl wna altura d'água, mais ou meDos de que nív.el?
perguntar~lhe

O SR. JOSf: FRAGELLI -Sr. Senador, não posso responder de ma·
neira precisa.
O Sr. Albmo Silva -

Seriam 4,5 metros?

O SR. JOSf: FRAGELLI- Um momento, a extensão inundada egrand~ variando conforme a área do pantanal atingido. Como -costumo dizer,
. não há um pantanal, há vários. pantanais.
O Sr. Alberto Silva -

P<>is bem, mas em cada um deles?.

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Vou responder de maneira completa, me.
parece.
Quando um pantanal ê mais baixo, as inundações vão por dezenas e dezenas de lé_gu~. Mas eles sempre esbarram numa parte mais alta do pantanal.
De sorte que depende da intensidade das cheias. Agora, só em Corumbá, e
não sei se o Senador Gastão Miiller ultimamente passou por lã, vi, hã poucos
dias, a inundação, na margem esquerda do rio frente a Corumbá, de pelo menos, 4 metros. E vou dizer por quê. Porque na margem esquerda do rio Paraguai, em frente a Corumbá~ há muitas casas de pequenos criadores, de possuidores de vacas de leite, principalmente, e essas casas estão com os tetas totalmente cobertos, ou quase cobertos, alcançando de 3 a 5 metros conforme a ai~

.......
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tura das casas. Então, a média ali, no momento, é mais ou menos de 4 metros

na margens do rio.
O Sr. Alberto Silva- Muito bem, nobre Senador, o que eu queria dizer e
lembrar a V. Ext- é que, como uma das maiores riquezas do Brasil, inclusive
do Mato Grosso é realmente a criação de gado e o pantanal é um dos lugares
mais belos deste País e onde se cria o maior volume de gado, também do País,
a minha lembrança é: se os vários pantanais que V. Ex' acaba de classificar tiverem extensões relativas, cada um deles, digamos de 20 ou 30 quilômetros na
margem do rio, 30 quilômetros aqui e depois mais 30, tenho a impressão que
há uma solução simples, econômica e fácit A Holanda vive assim hã mais de
500 anos: levanta-se a margem do rio, nobre Senador, na altura da maíOr enchente; depois mais um metro acima disso, com uma estrada de rodagem de
piçarra, e tenho certeza que a âgua por aí não vai entrar.

O SR. JOSf: FRAGELLI

-~Não

deixa V. Ex• de ter razão. E devo

lembrar aqui que o irmão do Sr. _Senador Gastão MUller, que no momento
ocupa a Presidência da Casa, deu a idéia da construção dos chamados polders, diques. Mas, o que jã foi feito, como tudo que se faz neste País, foi bem
iniciado pela SUDECO, numa parte do pantanal, abaixo de Corumbá, e de
Ladário. Vou, agora mesmo, dar a resposta a V. Ex• com os dados que me foram enviados e que conheço também. Mas, pararam essas obras de construção dos polders, inclusive está se perdendo aquilo que foi feito e que custou
muitos milhões de cruzeiros. Entra um Ministro e sai outro, entra üm presidente, da SUDECO e sai outro, um se entusiasmoU pela obra, o outro_ volta
as vistas para ãreas diferentes, e aqUilo que foi começado é abandonado e não
tem continuidade.
Se V. Ex• me permite, vou continuar só p::ira.-mo"straf a situaçãO atual do
pantanal mato-grossense, que ê, Sr. Presidente, formado por grandes pastagens de alto valor nutritivo. Pa_s_tagens naturais, principalmente formadas pelos capins que lã são ·chamados de felpudo e um outro, muito conhecido, de
mimoso, abundante naquele trecho paradisíaco de terra em que nasceu Rondon.
Quando, portanto, o- pantanal enche, desaparece o mirrioso, desaparece
o felpudo, submergidos. O valor nutritivo de ambos rivaliza com o colonião,
rivaliza com o angola, rivaliza com todos os melhores pastos que nós temos e
cultivamos no pantanal e na serra.
Agora, vou entrar numa parte, digamos assim mais material, Sr. Presidente.. Com o abaix_amento do nível da água torna-se imperioso o reparo de
grandes extensões de cercas, que são estragadas com grande facilidade. Vou
simplificar. O custo, hoje, para a construção de cercas está em torno_ de trezentos mil cruzeiros o quilômetro e a reparação de cercas, de 50 mil cruzeiros
por quilômetro.
Um campo de pastagens no Pantanal mato-grossense- que chamamos
em geral de invernada- tem em média mil hectares, ou seja, 10 quilómetros
quadrados. Pois b_em, neste caso, uma ~eparação de cerca seriá- na base de_3l6
mil e 200 cruzeiros. E a _con;;truç~o- quan_do es_~_as cercas sã? inteiramente
destruídas pelas enchentes, o que é comum- custa nada menos de l m,ilhão e
900 mil cruzeiros. Com a capacidade de lotação de 330 reses~ eni média, então, o custo do reparo, por cabeça, fiCa- êm 950 ci'UZe'rfós, e-ãC6nS1rUÇão em 5
mil 750 cruzeiros.
Esses reparos, como são feitos de 3 em 3 anos, de um modo geral, porque
as cercas comumente suportam 1, 2 e atê 3 anos, por cabeça, fica em 958 cruzeiros.O transporte no Pantanal na época das cheias fica, absolutamente, impraticável porque todos os caminhos, corno costumamos dizer no Pantanal
são feitos à roda de pneu nas terras baixas, quando não inundadas, nos cerrados e nas "cordilheiraS"; como chama o homem local, denomina algumas pequenas elevações de 3, 4 ou 5 metros. Essa é a cordilheira do Pantanal. E, então, as comunicações só Se faieril.por via aérea~ "atnivés'dos- tCCo"-tecos -põr todos nós conhecidos.
Sr. Presidente, o gado, de 1974 para câ, quase não teve _aumento no seu
preço, nós-sabemos. Fazendo, aqui o cálculo do preço médio real, de-acordo
com a inflação, um boi magro, hoje, deveria estar -custando. CrS: 51.684,00.
No entanto, o boi magro, em Mato GrOSso, está custando 27, 28, e, no máximo, 30 mil cruzeiros. Vejam V. Ex's como o valor de venda do boi não te~€!
melhoria alguma, isto sem considerar que há uma diferença em geral, ainda,
de 14 a 15% entre _o preço do boi de Mato _Gross-o e o de São Paulo. Pois bem
nestas circliilstânCias, o Banco do Brasil reduziu drasticamente os volumes de
crédito para custeio dos pecuaristas, como todOs sabemos. Mesmo com certos subsídios concedidos, os juros aumentaram até 100% de 1974 a esta parte.
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Pelos dados que acabo de apresentar, temos que ver que o pantanal de
Corumb_á, para efeito de concessão de créditos de assistência, não pode ser
comparado a outras regiões do País. Por exemplo, não pode ser comparada a
criação do gado do pantanal alto e menos ainda com a criação em címa da
serra e demais zonas altas. Por todos esses elementos que eu acabo de apresentar ao Senado, é que o Sindicafo -Rurar de Cururribã reivindica, e com toda
a razão, a concessão de auxílio de uma "verba especial", de uma .. verba específica" para a região de Corumbã; a fim de que se possa levar avante aretenção de matrizes. O Banco do Brasil fez isso, em parte, e a verba seria distribuída em forma de empréstimo para 30% de matrizes, até o limite de 600 vacas. O prazo-de pãgamento que a pecuária corlliTibã.ense pieiteia é de-6 anos,
com 3 ati.ós de carência. E nós vamos justifiCar- Põr que 6 anos e por que 3
anos de carência.
Mas o Banco do Brasil, pelo plano atual, concede recursos aos pecuaristas com base no seguinte critério, Sr:- Presidente: beneficia os pecuaristas, de
acordo com o númCro de vacas que eles vendem e não conforme o número de
vacas que cada fazendeiro criã., óu tenha nos seus campos para criação. Então, o que acontece? Quem é beneficiadO? f: o criador ou é o comerciante de
vaca? Ou aquele que sendo ao mesmo tempo criador e comerciante, vende
mais? O crédito assim é fornecido, tendo em vista, não o número de vacas que
estão sendo criadas para procriarem, mis o número de vacas comercializadas. Portanto, o critério foge -inteiramente à realidade.
Sr. Presidente, eu só tenho elogios a fazer ao Banco do BrasiL Reconheço que, para ~6s êyma grande. institUiÇão de crédito. Não temoS queixas
c!S?_!!anco do _Bra~i~ e_m Mato Gr(!SS0 1__ nã(! ~_tou agu.i ~tacand_o a_instituição
nem fazendO críticas maiores. Mas o Banco do Brasil, -fiel a Uma lifiha de con-Cessão realista de crêditos a setores da produção precisa mudar esse critério, a
fim de estabelecer uma regulamentação especial para concessão de crédito
aos pecuaristas do pantanal corumbaense e de qualquer outra região do Pantanal assemelhada, mis sUas condiÇões, à de Corumbã. E justamente pelos elementos que eu disse: destruição de cercas, reparos necessârios, mortandade
de vacas, diminuição da reprodução e, na verdade, decréscimo maior do que
o aqui registrado pelo relatório aqurregíStrado qtie fala em 20%, mas. eu gar~nto qi.le chega, nas cheias~ atê a 50%: Teithó essa· experiência, Sr. Presidente.
Antes de ir para o Governo do Estado, na minha pequena fazenda, eu tinha
uma produção mêdia de 70%, como diz o relatódo. A-minha fazenda é na sua
maior parte alta. Vieram os anos e quando eu voltei essa produção havia baixado para 45%. CO~heç? inúmeros ca:sos de ff~:Zendeiros que me disseram que
suas pr?duções ~ai~a~ãm pa-ra_}O, 35%, atingindo no mãxiffio, 40%.
Então, todos esses elementos estão a indicai -que o Banco do Brasil,
nt;ma medida justa para a proteção do _c~iatório na zona de Corumbã e em
outras assemelhadas no Pantanal. Mato-grossense, tem que fazer o empréstimo que eles pleiteiam; Sr. Presidente: 6 anos de prazo e 3 anos de carência.
Po! _que 3 imOs- de carêncii? PorciuC as grandes cheias consecutivas, a
partir de 1974, mostram que-póssivelmC?rite, só a p3.rtir do ano de 1983, segundo também as indicações do DNOCS, as cheias tendem a diminuir.
·Então, só a produção que comeÇar a partir de 1983 poderã ser considerada, para 1od0s óS efeitos, cofiO Uma jJfoduçãó ilormal, para a sua comercialização e a recuperação econômfco-fiOanceira do criador. Uma vaca, vamos dizer claramente, que der cria em 1983, o bezerro só poderá ser comercíalizado
com 3 anos, portanto, em 1986.
O que o pecuarista de Corumbá pede é um absurdo ou é alguma coisa de
que ele necessita tendo em vista as circ-unstâncias atúais e· reais de sua região?
Está ou não de acordo com a realidade?
Aquilo que for prod1,1zido em 1983, só poderã ser vendido pelo pecuarista em 1986, repito. E ele, então, daí em diante, é que terã condições de começar a satisfazer as- suas obrigações pafa c_om o Banco -dO Brasil ou -para
com qualquer outro, em condições normais.
É este apelo, Sr. Presidente, feiio pelo Sindi'cato Rural de Corumbã, de
que me faço porta-voz perante o Senado da República. Há mais, pOrém.
O Banco do Brasil, desconhecendo infelizmente as condições reais daquela região, estabelece agora, nos empréstimos que faz, uina série de formalidades como, por exemplo esta, de marcar e separar o gado, e ainda mais que
esse gado dev_e s_er periodicamente fiscalizado. O Banco do Brasil não podia
desconhecer, Sr. Presidente, que justamente, quando chega a época das
cheias, nós, nas áreas inundadas, o que fazemos é cortar as cercas. Não podemos_c.anfinar o gado. __Se o pecuarista vai confinar _o_ gado nessas ãreas de mil
hectares, ele perde uma grande parte desse gado. O gado tem de se movimentar, ele mesmo se defende, ele vai para as ãreas altas, ou mais secas, ele vai,
enfim, para aquelas áreas que lhe oferecem condições de sobrevivência. Mas
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o Banco do_ Brasil quer, para que esses empréstiinoS- S6jam· feitos-,- que_ O gado
seja encurralado em mil hectares e tambéin -que seja constantemente fiscalizado.
O movimento de gadO, principalmente de vacas emagrecidas e suas crías,
com as inundações constantes, é prejudicial e por vezes fataL Se eles não têm
aquela tranqUilidade para pastar e aproveitar o pouco Com qUe se 3.1imentam,
esse gado simplesmente morre.
Também quanto a essas formalidades é que o Sindicato de Corumbá
pede a atenção do Banco do Brasil. Eles não querem, Sr. Presidente, os rectir~
sos assim de uam vez, eles querem ser atendidos conforme suas necessídades.
Por isso, pleiteia o Sindicato de Coiurri.bá uma conceSsãO de empréstimos.
Que sejam liberados 50% rio ato do coiltrato, 25% 60 di"aS- dePóiS e ·o restá.nte
120 dias após.
Aqui, Sr. PreSidente, eles fazem um cálculo.
Isto é interessante e é um estudo realista da situaÇ-ão~
Vou ler o cálculo feito por eles:
.. Previsão da verba para Corumbá.
Levando-se em conta o volume de gado e os proprietários rurais, podemos estimar, como média, os seguintes valores: Pecuaristas candidatos 330; vacas disponíveis para financialneiltá por pecuaristas 300; valor das matrizes 10 niil cruzeiros para cada uma."
Só dez mil cruzeiros para c~da uma! Trezentos e trinta por dez mil, são
novecentos e noventa milhões. Esses novecentos e noventa milhões que o
Banco do Brasil concederia como empréstimo áos pecuarisüis dà área do Pantanal mato-grossense, representariam apenas 0,0016%. Se iiâ'o me engãno, são
16 milésimos por cento do patrimônio do Município. Só em terras, Sr. Presidente.
Eu gostaria qUe se prestasse atenção a isto: O emprê:stimo pedido é 16
milésíinos por áento do patrimônio do Município, SÓ enl tei'ras na pãrte- do
pantanal. Acho que não hã brasileiro que possa ser maiS modesto nas suas
reivindicações e p3.ra necessidades tão prementes que dizem respeito a uma
produção valiosa deste País; brasileiro algum poderia ser mais parcimonioso,
pedindo empréstimos garantidos só em imóveis, com Csse montante. Empréstimo representando apenas 0,0016%, ou dezesseis milésimos por cento do valor dessas terras.
Não vou, Sr. Presidente, entrar em demais detalhes. Quero apenas
lembrar que a ãrea do Pantanal mato-grossense é de sessenta mil quilômetros
quadrados, e aí estão apascentadas nada menos do que um milhão e oitocentos mil cabeças de gado.
Outra coiSã, Corumbã é formada, na área pecuarista, por criadores de
tradição quase centenária, tanto os pequenos, médios, como os grandes criadores. Eu os conheço muito bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Se há alguma coisa que faz parte do brio do pecuarista corumbaense, é ser uin homem
liberado de dívidas, um homem que não deve a ninguém, que anda de cerviz
erguida, um homem que não falta ao cumprimento das suas obrigações. Quase poderia dizer que todo pecuarista de Corumbá faz questão de que um fio
do seu bigode valha muito mais do que uma nota promissória. Por isso eles
registram aqui - e o Banco do Brasil é testemunha disso - que quase não
existe inadimplência nas operações bancárias com os pecuariStas de Corumbã
e quando existe, será resultado de __alguma calamidade.
Sendo assim, deixo aqui o meu apelo ao Banco do Brasil, lembrando que
se ele fiZer essas concessões assim solicitadas com tanto fundamento, com
tanto realismo, Sr. Presidente, nesses próximos anos, as720 mil vacas do pantanal corurnbaense produzirão, nesse interregno de tempo, nada menos de 72
mil fêmeas de ano e 72 inil machos de ano, no valor total de um bilhão e quatrocentos e quarenta e quatro milhões de cruzeiros.
Acho que poucos podem reivindicar tão pouco do Banco do Brasil e da
Administração Federal.

Hã aqui um trecho sobre o qual vou fazer um pequeno comentário,
quand_o, ainda com muita modéstia, diz o Sindicato Rural de Corumbã:
"Reconhecemos que somente os machos representam o gado
efetivamente comerciai e que o prazo de tornar o produto acabado
seria de 3 anos."
Eu vou me permitir discordar um pouco, para dizer que não é só o gado
macho que é eretivamerite comerciillizado. Em todas as fazendas, não direi
que nesses próxiinoS anos· isso aconteça no pantán-ãl corumbaense, pelos
grandes déficits verificados, mas todas as fazendas sempre têm um descarte de

Vacas e de novilhas, e esse gado também é comercializadO; cujo valor pode ser
acrescentado a esse 1 bilhão e 444 milhões.
Sr. Presidente e Srs. Sc!nadoies, eu gostaria que esse apelo chegasse aos
dirigentes -da IfepÓblica, sobretudo à alta administraç_ão do Banco do Brasil
que,- devO repefir, senipre Olhou com sii:npatia o Estado <to Mato Grosso, e
multiis vezes áteOditi Suas··reiViflélicações, até mesmo mandando seus mais
altos funcionários de departamentos discutir a·s problemas com os criadores
de Mãto ·orôSs6, conio eu tív"é 0Portuniâ3.de de assistir, seja como pecuarista,
seja como-POlítico.
- --Então, acredito que esse apelo do Sindicato rural, de Corumbã, feito
airav~-de-illiitha modes-ta-e fiaca voz aqUi riO ~~rená.âo -da República, esse apelo sejà.ouVido pelO BãiiCO.do BrasH pira adequar ConceSsão de re_curSoS aos
Criadores do pantaital de Coitimbá, conSoarite eles bem merecem e, sobretudo, merece o fortalecimento da economia pecuária deste País.
Vou fazer, Sr. Presiderite, Um outro comentário também em boa parte
referente ao pantanal mato-grossense, mas de um assunto completamente diferente .
O Séiiãdor: GaStão Müller, em aparte, há poucos dias, lembrava a situação de abandono da regiãO pantaneira de todo o Mato GroSso, dos dois
Estados de Mato Grosso~ h o que se refere à defesa da fauna. E também criadores de Corumbã pediram-me para trazer ao conhecímento das autoridades
federais o que se está passando, sobretudo no atinente à uma caçada feroz reita pelos- exPortadores -de coUro de- jaCãrê. DiZ- iQu'í o -téXto:

"

as

a

"'A caçada de jacaré e outras espécies estão indiscriminadas e
em volumes assustadores."
Eu já devia ter trazido este assunto_ ao debate, Sr. Presidente, porque tenho recebido inúmeras reclamaçoe_s de fazendeiros. As fazendas, hoje, são invadidas pelos caçadores de jacarés, brasileiros e alguns paraguaios. O Governo-deveria mandar verificar _esse rato que VOU denunciar, sr. Presidente.
Esses caçadores vão armados até de metralhadoras as nossas fazendas,
armados até os dentes. E são váríos os fazendeiros que tendo ido pessoalmente, ou mandado os seus encarregados dizerem que a matança de jacaré está
proibida, são recebidos cÔm zombarias, exibindo os invasores as suas armas,
dizendo: "Quero ver quem é q~e me vai impedir de !J!at~r esses jacarés e levar
os seus cou_r_os."
Esse fafá eStá oCorrendo todos os dias em inúrileras fazendas do Mato
GrosSO, tanto-â.o Noi-te, cOitlO-dO-Slll-MRs, àáedito-quemais no Mato Grosso dO "Sul, pela proximidade com o Paraguai, que é hoje o centro, vamos dizer, importadOr d-as--peJes de jacaré.
POis bem, o Exército e a Marinha têni colaborado, como colaboraram
no meu Governo, conti-a ·essas depredações, sobretudo, iio que diz respeito à
pesca. Tive que torilai medidas- 3.té ãrbitrárias, Sf. Presidente, porque a SUDEPE- e alguém ralou nesse assunto aqui, outro dia, dizendo que a SUDEPE nã?·dava a cobert~ra necessária para impedir a peSca predatória ·nos rios
de Mato GroSsO-.
Cheguei a ralar com um dos Presidentes da SUDEPE e disse a ele o que
eu estava fazendo era uma imposição, Sr. Presidente, porqu-e não havia outra
maneira de defender o Estado da pesca destrutiva, senão fazer apreensão de
caminhões. Tomava os peixes e os distribuía à poPulação pobre em Cuiabã e
efil tOdas aquelas cidades onde se procedia a apreensão até a cidade de Alto
Araguaia, fronteira de Goiás.
Isso deu algum resultado, porque quando cheguei_ em Cuiabá, para tomar posse, foi grande a dificuldade para arranjar peixe, sobretudo o pacu
cuiabano, que não encontrei nem um em Cuiabã, n-aquele dia da ininha posse.
Um ano depois, jâ tínhamos peixes.
A população ribeirinha, pobre, que sempre viveu do peixe, que do peixe
tirava tudõ: o aieite para a cõziriha, o azeite para a sua lâmPada, farinha e o
mais que a pesca do rio produz. Enfim, se todos como nós que somos do inte~
ri?r, soubes~em como as nossas populações ribeirinhas dependem do peixe só
aplaudiriam a intransigente- defesa dessa riqueza pai-3. -os necessitados.
Não tive outra maneira senão agir, ConfessO aqui, ·arbitratia.Ihehte·, com
o apoio de toda a socied_<!cl~- e de U_I:z-Ia sociedade civil de CJ.Iia_bã, prestigiosa, e
até da Justiça, onde os mandados de segurança contra apreensões de peixes
não vingaram.
-Todos nós estávamos revoltad~s com aquela situação e, assim, pôde-se
resta~elecer, aos pouc_o~_. __o ~q~~l!brio d~_3:bu~dant~ prodl:!ção de peixes. PolíR

tica que foi seguida pelos meus sucessores, e estão lã os rios assistidos contra
essa depredação.

··~

•

Depois vou contar um fato para mostrar, aqui, comO e por que"isso-ê fei-

to.
O Sr. Alberto Silva -
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSE. FRAGELLI -

Pois não.

O Sr. Alberto Sil~·a - Lembro, nobre Senador, que um _governo sério
pode resolver problemas dessa natureza com a maior facilidade. O governo
de V. Ex• é conhecido. Foi um governo sério que cuidou da administração de
Mato Grosso com a maior" seriedade. Então se hoje - se V. J:.x• me permite,
não é pOrque estoU: na sua: presença V. Ex• fosse o Governador essa matança
dejacaiéS-Seguiií::i-á mesmo exemplo. V. Ex•, arbitrariamente, no bom sentido, prenderia todos esses pistoleiros e metralheiros que estão matando os jacarés, colocaria-os todos na cadeia, arbitrariamente, a:té que eles deixassem os
jacarés sossegados.

O SR. JOSÉ FRAGELL! -

Aí seria atê dentro da lei.

Mas, vou contar o seguinte episódio, Sr. Presidente. Era 23 de dezembro,
o primeiro ano do meu Governo, quando um dos meus assistentq disse: "O
Bispo quer falar com o senhor". Estã bem, mande o Bispo eiltrã.r. Ele veiode saudosa memória, Bispo de Cuiabá, tínhamos as melhores relações. Vinha
acompanhado de tim Padre que morava no Amazonas, logo depois do Acre,
em Boca do Acre, jã está no Amazonas. Então, o Padre disse-me: '"Governador, eu encontrei a população de Boca do Acre pobre, quase sem recursos,
aquela gente vivendo do rio. Vindo uma vez a São-Paulo- não me lembro
como ele explicou bem- tíve a idéia de fazer a pesca do peixe ali em Boca do
Acre e levar o pescado para São Paulo". Conseguiu recursos, pôde montar
em Boca do Acre um pequeno frigorífico, aliãs, prímeifó- uma mãquii1a pa-ra
produção de gelo, para conservar o peixe. Parece-me que no iriíCío ele alugou
um ou dois carros. Punha os peixes dentro de grandes caixotes e os levava
para São Paulo. Resumindo a história, ele me disse: uGovernador. hoje tenho
dois caminhões fiígorificados, levando o peixe de Boca do Acre para São
Paulo".
Vejam os Srs. Senadores, como esse comércio dá e rende grandemente.
TraZer peixe de Boca do Acre para São Paulo e ter essa margem de lucro. Ele
disse-me: "Melhorei a situação, as condições- do__ povo de Boca do Acre".
Não seí se a nobre se-nadora conhece esse fato,
A SrE Laé/ia de Alcântara- Conheço! Rio Branco é abastecido pelo peixe de Boca do Acre.
O SR. JOSÉ FRAGELL! - Con_firmado, portanto.
Ora, se o peixe de Boca do Acre, lã do Amazonas, é levado em condições
económico-financeiras vantajosas para. São PaulO, imagina dos rios mais próximos, COrno são os rioS lá do norte:: e do sul de Mato Grosso.
Então, riã-o tihha outra maneira de combater a voracidade dos frigoríficos em ganhar dinheiro, Sr. Presidente, destruindo, sobretudo, a f!lll"2: dos
nossos rios, senão agindo arbrítariamente, tendo em vista que a SUDEPE
não desenvolvia uma ação enérgica e coiltínua; AconteCia o sC:gtiírité:~.:..:..;:_-e foram vã rios- óS'tepresentanteS da SUDENE- eles chegavam lá ag:indo de maneira enérgica, impediam a pesca, apreendiam os barcos, as redes. A dois ou
três riieses, depois Sr. Presidente, essa energia toda ia-se esvaecendo, ia-se
acabando.

a

Os frigoríficos, em Cuiabâ, enchiam-se de peixes. :E 6 Pior é que PeSca,
para ser ainda mais vantajosa para os frigoríficos, eles a faziam na entrada
das inúmeras lagoas que margeiam o rio Ctiiabâ. Então, colocavam ali as redes, apanhavam aqueles peixes, aproveitavam, naturalmente, os grandes e jogavam os pequenos fora. Essa pesca era tremendamente predatória. Por isso,
não havia peixe no rio Cuiabã. Eles não se limitavam a pescar com redes no
rio, o que já é tremendamente predatório. Iam até a boca das lagoas. Quando
os peixes iam entrar nos rios, eles procediam a essa forma de pCscãr, tremendamente destruidora. Eu pergunto, Sr. Presidente, como é que se deveria haver um governador de Estado, consciente dos seus deveres para com o povo,
senão avançando um pouco além dos limites da lei, para defender sobretudo
a subsistência- dos ribeirinhos do seu Estado, que em geral são pessoas
pobres? Isto também estã ocorrendo com os jacarés, que estão sindo destruídos. Vou mostrar, aliás, uma conseqUência a V. Ex•s: com a matança de jacarés, tem aumentado de maneira assombrosa o número de piranhas nos rios,
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que é um peixe voraz e daninho, porque destrói espécies mais úteis. É um peixe que só serve mesmo para alimentação humana, ali à beira do rio, e porque
os jacarês dele se a1ifl1_e'ntam. Com ã diriili1uição do número de jacarés, a produção de piranha tem aumentado. Então, as espécies nobres diminuem empobrecendo, cada vez mais, pelo menos qualitativamente, a produção dos
rios mato-grossenses.
A Polícia Militar de Mato Grosso tem vontade, Sr. Presidente, de agir
contra os cassadores, mas não tem elementos. Acho que ela tem elementos,
mas, não querem dar esses elementos à Polícia de Mato Grosso. Não quero
fazer acusações ao meu adversário político, atual Governador de Mato Grosso. Mas, -~u _pergunto por quê não está dando assistência aos fazendeiros?
Porque ele ~abe, tanto ou mais do que eu, que grupos e grupos armados, exterminam os jacarés dos pantanais mato-grossense e ele não manda a s~a
polícia acabar c~m esse abuso e com esse perigo, Sr. Presidente, das ameaças
aos fazendeiros e sobretudo aos empregados das fazendas, que querem coibir
essa devastação e essas víólências.
Ele precisa dar uma resposta a isso. Ele precisa dizer porque ele que com
estardalhaço tremendo; rez a defesa da ecologia pantaneira impugnando ali,
em Miranda, a construção de grande usina de álcool, não se empenha, tamhém, em impedir a matança brutal dos jacarés, por que que ele não dá a cobertura devida a todos aqueles que querem por um fim a essa destruição?
O Senador Gastão Müller disse, com toda razão, os fazendeiros ainda
defendem, como podem e quanto podem, o Pantanal Mato-grossense da destruição das suas aves, das suas capivaras, dos seus porcos-espinhos, das queixadas, enfim, de toda a fauna a-quática e terrestre. Mas, agora, a coisa está se
tornando uma indústria- a indústria da pele do jacaré- e essa indústria está sendo levada a efeito através d~ grupos armados.
Sr. Presidente, tenho aqui uma-relação de nomes, que vou mostrar a V.
Ex•, porque não quero jogar aqui em plenãrio nomes de pessoas, inclusive de
Corumbá, que tiram proveito disso, que são caçadores e financiadores dessa
caçada aos jacarés. Nesta relação, constam cínco nomes e vou dar a V. Ex•
para ver os nomes que me são apontados. Um deles conheço pessoalmente e
lamento, pois é de uma famflia tradicional daquela cidade, e que está financiando os caçadores de pele de jacaré, ali na área de Corumbâ.
O Sr. Alberto Silva -

Certo.

O SR. JOSÉ FRAGELLI -As conseqUências disso, Sr. Presidentevou dá-las resumidamente e todos o sabem; a primeira é a extinção das espé-cies. São esses fatos a que já me referí: a niatança de jacaré tfaz o aumento de
toda a fauna aquática indesejãVel na área. E, se essa impunidade continuar,
esses caçadores que estão sendo treinados agora pelos seus financiãdores, por
contrabandistas conhecidos em Mato Grosso do Sul- não vou adiante para
não dizer que estou fazendo política, Sr. Presidente- mas contrabandistas
que fit13.nciam esses caçadores, mesmo que a polícia acabe amanhã com isso,
que dispense os criminosos; esseS homens ficam como marginais naquela área
e passarão a ser os ladrões de gado (j_ue, periodicamente, infestam, sobretudo,
as áreas próximas do rio Paraguai.
Nós tínhamos, Sr. PresiQente~ e eu enfrentei isso no meu Governo, incursões de grupos armados de paraguaios e brasileiros_ roubando gado, ali,
sObretudo n_;:1 Região chamada de Nabileque, à margem esquerda do rio Paraguai que, na seca, é das pastagens mais viventes e mais produtivas que nós conhecemos.
Mas, no Nabileque, periodicamente, vinham e~ses grupos. Eu consegui
combatê-los d8. maneira como razem6s TIO interior. E pude trazer bastante
tranqiíilfdade e paz, C'omO diSSe, não só aos fazendeiros, mas, sobretudo, àR
queles que trabalham nas fazendas. E a ãrea no Nabileque não é de grandes
proprietários, e mais de médios e pequenos proprietários. O Governo agora
não toma nenhuma providência e esses bandos, inclusive acoraçados, estimulados por esses caçadores de jacaré também já estão infestando o Sul de Mato
Grosso, fazendo razias matando pessoas e levando o gado daquela ãrea. Isso,
Sr. Presidente, é muito grave, numa ãrea de fronteira, trabalhando por gente
C}tie é dedicada,- tã-o-somente, ao trabalhO, vivendo naquele isolamento dos
pantanais mato-grossense, longe de tudo, inclusive dos recursos para defesa
própria. Então, eu. queria chamar a atenção das autoridades federais e, porque não dizer, do Senhor Presidente da República que é responsável pessoal
pela presença do atual Governador de Mato Grosso no meu Estado. O Senhor Pre&idente da República, que eu acho. pelo menos, tem algumas boas intenções Sua ExcelênCia deve olhar para Mato Grosso do sul e faça o Seu Governador agir em consonância com os interesses do povo mato-grossense e
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com a defesa das riquezas da área mato-grossense, sobretudo da grande zona
do pantanal sul-mato-grossense.
Acho que o Senhor Presidente da República tem uma responsabilidade
direta, porque só por Sua Excelência, por decisão sua, é que temos o Governador que temos em nosso Estado hoje e Sua Excelência deve Ouvir a voz -de

um representante por Mato Grosso, por menos que ele aprecie o eco dessa
voz, Sr. Presidente, e ele deve ouvi-la porque não estou falando em causa própria, mas em nome do povo de minha terra.

•

Muito obrigado, Sr. Presidente (Muito bem!)

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n'?
OS, de 1982- (CN), que altera dispositivos do decreto-lei n' 32, de 18
de novembro de 1966, que institui o Código Brasileiro do Ar".
1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE
1982.
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezessete horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Luiz Cavalcante, Lourival
Baptista, Jorge Kalume, Jutahy Magalhães, Raimundo Parente, Passos Pôr~
to, José Fragelli, Mauro Benevides, Itamar Franco e Deputados Josias Leite,
Antônio Pontes e Jorge Vargas, reúne-se a ComíSsãO-!Yfísta do Congresso
Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei nç
05, de 1982- (CN), que "Altera dispositivos do Decreto-lei n• 32, de 18 de
novembro de 1966, que insfitui o COdigo Brasileiro do Ar''.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os SenhOres SenadoreS
Gastão Müller, Ag~nor .Maria, Itamar Franco e os Senhores Deputados Ru)r
Bacelar, Raul Bernardo, Paulo Studart, Magno Bacelar, Paulo Torres, Cristina Tavares e José Costa.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senad-or José Fragelli~ que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senl1of--Presidente esclarece
que irâ proceder a Cleição do ·Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Sen-hor Senador José Fragelli convida o Senhor Senador Luiz Cavalcante para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Jorge Vargas .............. ·-· .........._....
11 votos
Em branco .......................................-~~-· 1 voto
Para Vice~Presidente:
Deputado Raul Bernardo ........................... ·- 10 votos
Deputado Josias Leite ................. ~.............. 2 votos
São â_eclarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Jorge Vargas e Raul Bernardo.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Jorge Vargas agradece, em
nome do Senhor Deputado Raul Bernardo e no seu próprio, a honra com que
foram distingUidos e designa o senhor Senador Jutahy Magalhães para relatar a matéria.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica haver recebido Ofício de
Liderança do Partido Democrático Social - PDS, ria Câmara dos Deputa.::
dos, indicando o Senhor Deputado Magno Bacelar para integrar a ComíSsão,
em substituição ao Senhor Deputado Marão Filho.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reUnião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistert(e de Comissão, lavrei a prtsentê. Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicaÇão.
·- '"-COMISSÃO MISTA

Incumbida de e~aminar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9
09, de J982~CN, que -u Autoriza o Poder Executivo a consti~ir a
"'Empresa Gerencial de Projetos Navais --EMGEPRON, e dá·Ou~
tras pr.ol!idências".
1• REUNIÃO (INSTA.LAÇÃO), REALIZADA EM lÜ'>EMAIO bEI98~:
Aos,d_oze dias do mês de maio do ano de mil novecentos e .oitenta e dois,
às dezessete horas e quinZe minutOs, na Sala da Comissão de Finanças, n"o· Se~
nado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Luiz Cavalcante., Amar.il Peixoro,- Gabriel Hermes, Agenor Maria, Dirceu cardoso,
Ga-stão MUller, ~tarnar Fr3.nco, Laélia de Alcântara e os Senhores. Deputados

Odulfo Domingues, Alípio Cã.rvalho, Antonio Pontes, Paulo Guerra e Alfredo Marques, reúne-se a Comissão Mista incumbida de examinar e emitir pa~
recer sobre o Projeto de Lei n'i' 09, de I982~CN, que "Autoriza o Poder Executivo a construir a ••Empresa Gerencial de Projeto Navais- EMGEPRON, e
dã outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lourival Baptista, Jutahy Magalhães e os Senhores Deputados Paulo Studart, Rafael Faraco, Hélio Duque, Dei Bosco Amaral e Pedro Ivo.
De acordo com o que_ preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Amaral Pei~oto, que declara instalada a Comissão.

Em obediência a dispositivo regimental, o SenhÔr Presidente esclarece
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Amaral Peixoto convida o Senhor
Dep_~tado Paulo Guerra para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultadO:
Para Presidente:
13 votos
Deputado Alfredo Marques .......... _,.._,.............
Em branco ·····A························-··-··-······· 1 voto
Para Vice~Presidente:
-Deputado Paulo Studart .......... ~...................
13 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Alfredo Marques e Paulo Studart.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Alfredo Marques agradece, em nome do Senhor Deputado Paulo Studart e no seu próprio a honra
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jorge Kalume para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão, e irâ à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o projeto de lei nç
11, de 1982--CN, que "institui Programa de Previdência Social aos estudantes, nas .condições qu_e estabelece".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 13 de MAIO DE 1982
Aos treze dia~ do__mês de maio do ano de mi_l nove_centÇ>s e oitenta e dois,
às ctei:esseis horas trinta minutos, na Sála da C~missio de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Jutahy
Magalhães. João Calmon, Passos Pôrto~ Gabriel Hermes, Franco Montoro,
Henrique Santillo, José Fragelli, Alberto Silva_ e Deputados Isaac Newton,
Oswaldo Mel9 e Lúcío Cioni, reúne-se a'Coniis~ão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir· parecer ~obre o Projçto de Lei n9 11,
de- 198-2-CN:-que ···ins-titui PrOgr-ama: dê.PfCVidêiiCíil"""'SOciai ·aos- EStudantes,
nas condições que estabelece".

e

Deixam.de comparecer, por motivo juStificado, os Senhores Senadores
Lourival BaptiS"ta, Gilvan Rocha e Deputados Victor Faccioni, Josias Leite,
Túli"o Barcelos, Síqueira Campos, Flávíô.Çh.ave$.. -~~rceiq ê;ordeiro,Aatónio
MO~rãiS e Arnaldo Schmitt.
·
· · ·- - - = · · •r - •
. .De acordo com .o que preceitua o R~inlento Comuin, ~ssume a Presi-dência, eventualmente, o Senhor Senador Gabríei· Hermes. Que declara insta~
!ada a Comissão.
·
· ~ ··
·
Em obedíênclã a diSpositivo regiintntaí, -o-Senhor Presidente esclarece
que ir! -proceder ã eleição do Presidente"" e do Vic'e-Presid~t.e da Comissão,
di_stribuídas as cédulas, O. Senhor Senadqr Gabrfel flerm~.coovida o Seilhor
D.eputado Isaac Newton para funcionar como ~i.ínqilor.

._
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Procedida a eleição, vefifica--se o SegUinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Lúcio-Cioni. .............-: ............... -.. 11 votos
Deputado Marcelo Cordeiro ..... ··~·. ·~~· ...-......• -.-.-- 1 voto
Para Vice-Presidente:
Deputado Victàr FacCioili ................... ~ . . . . . . • . ll votos
Deputado J osias Leite .............. -· ·-. ·-·
~
1 voto
T

· - . -·

-• • • • • _

•

•

•

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e ViceNPresidente, oS
Senhores Deputados Lúcio Cioni e Victor Faccioni.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Lúcio Ciotif agradece, em
nome do Senhor Deputado Victor Façcioni ç .OQ _S:I!;u própriO, a honra com
que foram distingUidas e designa o Senhor Senador Bernardino Viana para
relatar o Projeto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena lsnard_ Accauhy Sarres dos Santo$, Assiste11tC da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será aSsinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da ComissãO e-irá à publicação-.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei ~
12, de 1982-CN, "Cria cargos de Juiz Fed~ral no Quadro de Juízes
da Justiça Federal de Primeira Instância, para os fms previstos no art.
123, § 2fl da Constituição, e dá outras providências".
I • REUNIÃO (INSTALAÇÃO); REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 1982

•

·Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de mil ~ovecentos e oitenta
e dois, às dezesseis horas e quinze minutos~ na Sala da COmissão qe Finanças,
rio Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana,
Gabriel Hermes, Jutahy Magalhães, Aderbal Jurema, Aloysio Chaves, Lenoir Vargas, Lázaro Barboza, Evelásio Vieira e Depotados Josias Leite, Ossian Araripe, Odulf0 Domingues e Waldir Walter, reúne-se a Comissão Mista
do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Pro·
jeto de Lei n• ]2, de 1982-CN, que "Cria cargos de Juiz Federal no Quadro de
Juizes da Justiça Federal de Primeira Instância, para ·os fins Previstos no 3rt.
123, § 2"' da Constituição, e dã outras providências".
Deixam de corÍ1parecer, por motivo justificado, os Sl?flhores Senadores
José Fragelli, Itamar Franco, Franco Montoro e Deputados Afrfsío Vieira
Lima, Geraldo Guedes, Paulo Guerra, Antônio Russo, Tardsio Delgado,
Loufentberg Nunes Rocha e Adhemar Santillo.
·
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi·
dência, eventualmente, o Senhor Senador Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regiriiental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice--Presidente da Comissão,
distribuídas as cédulas, o Senhor Gabriel Hermes convida o sC_nhor Deputa·
do Ossian Araripe para funciOnar como escrutinador.

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte regultado:
Para Presidente:
Senador Lázaro Barboza .............• ··~ _~ ~ ... ~ ... _ -oo- • •• 11 votos
Em branco ......... ·~~--· •....•... ·-·~··~·---____...___ ___ 1 voto
Para Vice-Presidente.
Senador j_utahy Magalhães ............ ~ ·-· ••....•.. ~ .•. ~· 11 votos
Em branco···········~-······ .. ·-·~····-·~--~·-····~·-··· --~1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Lázaro Barboza e Jutahy Magalhães.
Assumindo a Presidênte o Senhor Senador Lá~~ro Bar~oza ag~ad_ece, _em
nome do Senhor Senador Jutahy Magalhães e nO s~u próprio, a -h:oritã com
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Paulo Guerra para relatar o Projeto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da ComisSão e irâ à publicação.
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COMISSÃO MISTA
JJ9

Incumbida de Examinar e Emitir Parecer sobre o Projeto de Lei
13, de 1982-(CN), que "Autoriza o Poder Executivo à Instituir a

Fundação Universidade Federal de Rondônia".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 25 DE MAIO DE
1982.
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta
e odois, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças,
no Senado Federal, presentes os Senhores Sensdores Jorge Kalume, Raimundo Parente, Aderbal Jl.\rema, João Calmon, Jutahy Magalhães, Gastão
Müller, Affonso Cama_rgo, Eunice Michiles, Laélia de Alcântara e Deputados
Jerónimo Santana, NO~_ser Alf!leida e Na~~! Júnior, re:úne-se a Comissão
Mista do Congresso Nacioncil~ incumbi di de examinar e emitir parecer-sObre
o Projeto de Lei nfl 13, de 1982-(CN),_que "autoriza o Poder Executivo a instituir" a Fundação Universidade Federal de Rondônia".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Mendes Canale, Leite Chaves e Deputados Isaac Newton, Antônio Morimoto, Darcílio Ayres, Braga Ramos, José Carlos Fagundes, Milton Figueiredo,
Paulo Marques e Ruben Figueiró.
De acordo com o qu_e preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder à eleição do Presidente e do ViceNPresidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor
Deputado N abor J úniÕr ·para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:
Deputado Jerônimo Santana ·····-······-····-···-··~·-·~~H·
-Em branco .......... :. ...:~ .. ·-·······~··-.:;.····~"""'-~···"'·"".........
Para Viee-Presidente:
Senador Raimundo Parente ........................... -... . .
Seriãdor Affon-so Camargo ............. ~---··-··-···········

11 votos
1 voto
10 votos
2.votos

São declarados eleitos, respetivamente, Presidente e Vice--Presidente, os
Senhores Deputado Jerônimo Santana e Senador Raimundo Parente.
Assumindo ~_Presidência o Senhor Deputado Jerônimo Santana agrade~

C«?t em nome «:~o Senhor ~ena<!-or Rai_mun~() Parente e no seu próprio, a honra
com que -forãm distinguidO-s e desfgna o Senhor Deputado Isaac Newton para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, C:ncerra-se a reunião e, para constar, eu,
JOãO-HéliO--Carvalho Rocha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e i rã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nfl 13, de 1982, que "altera a Redação do Arti~
go 60 e Acrescenta artigo à Constituição Federal".
1' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE
1982.
Aos trinta e um dias do mês de março de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, José Lins, AliTiíi Pinto, Aderbal Jurema, João Calmon, Bernardino Viana; Tancredo Ne-Ves e Deputados José Machado, Haroldo Sanford, Nivaldo Krüger, Walter
Silva e Daso Coimbra, reúne-se a Cómissão Mista ]n6umbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituíção n"' 13, de 1982, que '~Altera
a iédaçãõ do artigo 60 e acrescenta artigo à Constituição Federal".
Deixam de- comparecer, por mOtiv-o jUStifiCado, os Senhores Senadores
José Richa,_ P_e~ro Simon, Teotôri_i_!) Vilela, Sal~aríh3. Derzi e úe{mta~os Fernando Ma~alhã~s, Fra!lcisco Rossi, Rómulo GaivãO, SebastiãO Ãndr3.de,
Rosa Fores e Milton Figueiredo.
De acordo com o <]ue preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Tancredo Neves, que declara instalad_a a Comissão.
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Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão,
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Tancredo Neves convida o Senhor
Deputado José Machado para funcionar como escritin-RdOr.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resUltadO:
Pare Presidente:
Deputado Nivaldo Kriigà .... ~- ......... _.......... ~.... 11 votos
em branco ........... -..................... ··-· ~~..... 1 voto
Para Vice-Presidente:
Deputado Sebastião Andrade ............... ·-·. ~ .•...• _ 12 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Pr~idente, os
Senhores Deputados Nivaldo KrUger e Sebastião Andrade.
Assumido a Presidência o Senhor Deputado Nivaldo KrUger agradece,
em nome do Senhor Deputado Sebastião Andrade e no seu próprio, a honra
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador João Calmon para
relatar a matéria.
·
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu; Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão, e irá à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a proposta de emenda à
COnstituição n9 20, de 1982, -que "dá nova redação ao art. 176, §
39, item VI, da Constituição Federal".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 4 DE MAIO DE 1982
Aos quatro dias do mês de maio do ano de mil novecentoK e oitenta e
dois, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões da Comissão
de Finanças, no Sênado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Passos Pôrto, Aderbal Jurema, João Calmon, João_ Lúcio, Gabriel Hermes, Laélia de Alcântara, José Fragelli e os Senhores Dê{:nitadoS foSíaS LêiiC;
Jairo Magalhães, Ossian Araripe, Wild.Y Viana___ e J~o_Qàlâo Ferr~iiã DiaS,
reúne-se a Comissão MiSta- âO CongresSo NaclonaJ, ii:ú:uinbida-de l!sti.ido ·e
parecer sobre a Proposta de Emenda à ConstituiçãO n9 20, de 1982, que "dá
nova redação ao art. 176, §39, item VI, da ConsHhiição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Marcos Freire, Orestes Quércía 1 Evelãsio Vieira e os SenQ.or:es f?~p_utaçios
Adalberto Cà.margo, Olivü G3.bardo, Aldr Piri:terita, Josê ·Mafiã de- Câ.rVa::
lho, Octacílio de Almeida e Raymundo Urbano.
De acordo com o que preceitua o Regimento COmüffi, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara instalada a Comíssão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Seithor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convidi o Senhor
Deputado Ronaldo Ferreira= DTãS- para--íuiiCioriar cofiO e5Cn.itfnador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Alcir Pimenta . ~ .. ·-~. ~ .-........... ~ ..... ~
Em branco .................... -............ -.-·~· ~-.::..

12

votos
voto

Para Vice-Presidente:
Deputado Ossian Araripe . .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . II votos
Deputado Jairo Magalhães ...... ,_. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice~Presidente, os
Senhores Deputados Alcir Pimenta e Ossiari Araripe,
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a proposta de
emenda à Constituição n'i' 22, de 1982, que "acrescenta parágrafo ao
artigo -21 da Constituição Federal".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM

5 DE

MAIO DE 1982

Aos cinco dias do mês de maio Ç.o ano de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, na Sala da Comissão de FinançaS, rio Senado Feder3J, prCserites os Senhores Senadores José Lins, Alôysio Chaves, Raimundo Parente, Gabriel HeiriiCs, Passos Pôrto, José Fragelli,
Leite Chaves, Alberto Silva e os Senhores Deputados Cláudio Philomeno,
Osvaldo Melo, Josias Leite, João _Gilberto, Euclides Scalco e Aldo Fagundes,
reúne-se a Comissão _Mista, inct~mbid::t_d.e ~::t_minar e emitir parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n'i' 22, de 1982, que ..Acrescenta parágrafo ao artigo 21 da Constituição Federal''.
Deixam de comparecer, por motivo justiffCado, os Senhores Senadores
Lázaro Barboza, Eunice Michiles, Pedro Simon- e os Senhores Deputados José Machado, Vivaldo Frota, Arnaldo Schmitt e Tidei de Lima.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a PreSidência, eventualmente, o Ser1hor Senador Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão.
Em __ ob_e_c!_i~n_ci~~a qisp_osiHV<? ~~S!~e~l!l-~~9 _Sen~or_P_resid~nte_ esclarece
qu·e- irá proceder a eleição__ do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas às cécluJM,_ 9 _S~nhqrS_el]ª-d9r _QªQiiel_H.e!"l)]es convid=a- o Senhor
Deputado Euclides Scalco para funciOna-r como escrutinador.
Procedida a eleição verifica-se o seguinte reSUltado:
Para Presidente:
Deputado _Aldo Fagundes ........................... .
Em branco .. ~-· .. ~ .............. ~ ... ~ ••. ., .•..... ~ ..
Para Vice-Presldente:
· Deputado Osvaició Melo ... :: ... ::: ....-.,: _:. ~--- ....
EJ!l. ]Jranco. . ~, ..._.__~-· ._ ...... ~ ..."":'·~~ ··. · ..··_.:_.~ ._ -~ •.•. : .._.. ·=--.·-· :·•· • ~.

13 votos
I voto

!3 votOs
L yoto

- --São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os_
Senhores Deputados Aldo Fagundes e Osvaldo Melo.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Aldo Fagundes agradece,
em nome do Senhor Deputado Osvaldo Melo e n_o seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Raimundo Parente para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniãO, lavrando eu, Mauro
Lope-s- de Sá, Assistente da CO-míssão, a presente Ata, que lida, e aprovada,
será assinada pelo Senhor PteSiâe-nl:e; denlais: membros da Comissão e irá à
publicação.
COMISSÃO MISTÁ
Incumbida de .examinar e emitir parecer sqbre a Proposta de
Emenda à Constituição n9 26, de 1982, que "modifica o parágrafo 41' e
ll~!~scentª o parágrafo S9 ~o arti~o 15 da Constituição".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EKÜ5 DE MAl

DE !982

Aos vinte e cinco- dias do mês de mafo 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 Adeibal jiuema, -Mo-acyr Dã.lla, Lenoir
Vargas, João Calmon, Aloysio Chaves, Jorge Kalume, Gastão MUller Laêlia
de Alcântara, José Fragelli e os Senhores Deputados Josias Leite, Siqueira
CamPos, Rafael Faraco e José Carlos Vasconcelos, reúne-se a Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer sObre a PrOPosta de Emenda à
ConslitUiÇão n-~' 26, de 1982, que "niádifica o parâgrafo 49 e acrescenta o paráifáfo 5'i' ao artigo 15 da Constituição".

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Ossian Araripe,- VicePresidente no exercício da Presidência, agradece, em nome do Senhor Deputado Alcir Pimenta e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e
designa o Senhor Senador João Calmon para relatar a matéria.

Deixam de comparecer, por motivo Justificado, os Sehhores Senadores
Affonso Camargo, Leite Chaves e os Senhores beputados Isaac Newton,
Paulo Guerra, João Carlos de Carli, Maurício Fruet, Rubem Figueiró, Jackson Barreto e Carlos Bezerra.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, ev6rituáfri1ente, o SenhOr Senã:dor-AâiiOãJ JurCiTiã~- qUe-deClara instalada a Comissão.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e irá à publicação.

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhoi- Presidente, esclarece
que irá procedei- a eleição do Preside_n-te e do Vice-Pie8idente da Comissão.
Distribuídas às cédulas, o SenhOr Senildõ-f Áderbai Jurema convida o Senhor
Deputado Rafael Faraco para funcionar como Cscrutinador. -
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Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado José Carlos Vasconcelos ... -·...............
Em branco ..... : ..... -......................... ;.. .

12 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:
Deputado Siqueira~Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 votos
Em branco .................. ~-· ,_ ........•...... -. . . .
1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados José Carlos Vasconcelos c Siqueira Campos.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado José Carlos Vasconcelos
agradece, em nome do Senhor Deputado Siqueira Campos e no Seu próprio, a
honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Lenoir Vargas
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniilo, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irâ à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 26~ de 1982CN, do Senhor Presidente da República submetendo ã deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.904, de 23 de dezembro de 1981, que "altera a redação do artigo 19 do Decreto-Lei n9
1.813, de 24 de novembro de 1980".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE MAIO DE I982
Aos seis diaS do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezesseis horas, na Sala de reuniões da Comissão de Finanças, ho Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Gabríel Hermes, Jorge Kalume,
Raimundo Parente, Aloysio-Chaves, Eunice Michiles, Lãzaro Barboza, Mauro Benevides e Deputados Jairo Magalhães, Paulo Guerra, Inocêncio Oliveira, Francisco Rollemberg, Maurício Fruet e Brabo de Carvalho, reúne-se a
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 26, de
1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n9 1.904, de 23 çie dezembro de
1981, que "altera a redação do artigo I• do Decreto-!.J<i n• 1.813, de 24 de n.o~
vembro de 1980".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lenoir Vargas, Mendes Canale, Henrique Santillo, Humberto Lucena e Deputados Josias Leite, Stoessel Dourado, Marcelo Co_rdeiro, João Menezes e
Fernando Cunha.
Havendo número regimerital, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Francisco· Rollemberg, Vice-Presidente, no exercício da
Presidência, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata
da reunião anterior que, logo após, ê: dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador
Gabriel Hermes, que emite parecer favorãvel à Mensagem n9 26~ de 1982-CN,
nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como Conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aproVado, sem restrições.
Nada mais havendo a trat.:~.r, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Martinho José dos Santos, Assistente de ComissãO, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
CmriiSsãõ e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 28, de 1982(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n' 1.906, de 23 de dezembro de 1981, que "reajusta os vencimentos e proventos dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE MAIO OE 1982
Aos seis dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, i:J.o Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Aderbal
Jurema, Raimundo Parente, Moacyr Dalla, Jutahy Magalhães, Luiz Fernando Freire, Alberto Silva, Agenor Maria e Deputados Jairo Magalhães, Paulo
Lustosa, Fernando Cunha e Paulo Borges, reúne-se a COmissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer so})re_ a_Mensagem n9 28,
de 1982-(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação

do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n9 1.906, de 23 de dezembro
de 1981, que "reajusta os vencimentos e proventos dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dã outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Evelásio Vieira, Cunha Lima, Itamar Franco e Deputados Josias Leite, Gerardo Renault, Wilson Falcão, Geraldo Bulhões, Juarez Furtado, Gilson de
Barros e Iturival Nascimento.
Havendo núlnero regimental, são abertos os trabalhos_ pelo Senhor Presidente, Deputado Fernando Cunha, 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, Senador
Bernardino Viana, que einite parecer favOráVel à Mensagem n9 28, de 1982(CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuníão e, pai' a constar, eu,
João Hélió Carvalho Rocha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irã à pUblicação.
COMISSÃO MISTA
lmcumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9
29, de "1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n9 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".
2•REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE MAIO DE 1982
Aos seis dias do mês de maio d_o ano de m_il novecentos e oitenta e dois,
às dezesseis horas e quarenta e cinco minUtos, na Sala da Comissão de Finanças, do Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins, Almir
Pinto, Jorge Kalume, Passos Pôrto, Jutahay Magalhães, Moacyr Dalla,
Laélia de Alcântara, Saldanha Derzi, José Fragelli e Deputados Jairo Magalhães, Ronaldo Ferreira Dias e Ubaldo Barém, rcóne-se a Comissão Mista,
incumhida de examinar e emitir-parecer sobre Merlsagem nv 29, de 1982CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso NaciOnal o-texto do Decreto-Lei nv -1.907, de 28 de dezembro de 1982,
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 providêti.cias".

a

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Affonso CaiÍlargo, Mendes Canale e Deputados Josias Leite, João Clímaco,
Adalberto Camargo, Juarez Furtado, Gilson de Barros, Iturival Nascimento,
Fernat:tdo Cunha e Paulo Borges.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Senador Passos Pôrto, Vice-Presidente, que, solicita, nos termos regimentais, a
~dispensa da leitura da Ata da reunião anterior~- qUe, logo após, é dada como
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Deputado Ronaldo Ferreira Dias, que emite parecer favorãvel à Mensagem
n: 29, de 1982-C~,- nos termos de Projeto de D_ecr_eto Legislativo que oferece
como conclusão.
Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Hdena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irâ
à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 32, de 1982~
(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n9 1.909, de 28 de de~
zembro de 1981, que "estabelece contenção de despesas orçamentárias para o exercício de 1982, e dá outras providências".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 6 de MAIO DE 1982
. Aos seis dias do mês de maio do ano_ de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezessete horas e quinze minutos, na S~la de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Raimundo Pa-
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rente, Jutahy Magalhães, Moacyr Dalla, José Lins, Bernardi~o Viana, Affon~
so Camarg"o, josé Fragelli e Deputados Jairo Magalhães, José CarlQs Fagundes, João Clímaco, Ronaldo Ferreira Dias, Evandro Ayres de Moura, Mário
Moreira e Francisco Libardoni, reúne-se a Comissão-MiSta, incurri.bida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 32, de 1981-(CN), do Senhor Presidente
da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-Lei nº 1.909, de 28 de dezembro de 1981, que .. Estabelece contenção
de despesas orçamentárias para o exercício de 1982, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lourival Baptista, José Richa, Mauro Benevides e Deputados Josias Leite,
Carlos Nelson, Aluízio Bezerra e Roberto Freire.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Senador Moacyr Dalla, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, que solicita,
nos termos regimentais, a dispensa da Ata da reunião anterior que, logo após,
é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da matéria, Deputado Evandro Ayres de Moura, que emite parecer favorável à
Mensagem nc:> 32, de 1982-(CN}, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprõVadC:f,-Sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assíste-nte de Comissão, lavrei ã Presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão· ê irã à ·publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 35,
de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto~lei nc:> 1.911, de 29 de
dezembro de 1981, que "autoriza a emissão de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN -para cobertura do débito da
Previdência Oficial junto à rede bancária pública e privada''.

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 1982
Aos doze dias do mês de maio do_ano de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, rio Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Passos Pôrto, Laélia de Alcântara, Saldanha Derzi, Agenor Maria e Deputados Nilson Gibson, Oswilldo Melo, Honorato Vianria,- Antôliio -Pontes, José Mendonça __ Beu_rr_a, Euclides
Scalco -e Ubaldo Dan tas, reúne-se a Comissão Mista íncumbida de examinar
e emitir parecer sobre a-Mensagem nc:> 35, de 1982-CN, do Senhor Presidente
da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n9 I .911, de 29 de dezembro de 1981, que .. autoriza a emissão tie
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN -para cobertura
do débito da Previdência Oficial junto à rede bancária pública e priV.lda".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Aloysio Chaves, Raimundo Parente, Lenoir Vargas, Gilvan Rocha, Teotónio
Vilela, Jutahy Magalhães~ Deputados Nosser Almeida, Edgard Amorim,
Flávio Chaves e Luiz Leal.
Havendo número regimental, são abertos os tra_balhos pela Senhora Presidente, Senadora Laélia de Alcântara, que solicita; nOS-termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anteiror, que, logo após, é dada como
aprovada.
Prosseguindo, a Senhora Presidente comunica o .recebimento de Ofício
da Liderança do Partido Democrático Social, na Câmara dos Deputados, indicando os Senhores Deputados Nilson Gibson, Oswaldo Melo e Nosser Almeida para integrarem a Comissão, em substituição aos Senhores Deputados
Josias Leite, Jairo Magalhães e Adolpho Franco, anteriormente designados.
Em seguida, a Senhora Presidente concede a palavra ato Relator, Senhor
Deputado Honorato Vianna, que emite parecer favorâvel à Mensagem nc:> 35,
de 1982-CN, nos terniOs de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como
conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, votado, vencidos os
Senhores Deputados Euclides Scalco e Ubaldo Dantas ..
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pela Senhora Presidente e
irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 38,
de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.912, de 29 de
dezembro de 1981, que "altera a Lei nº 4.452, de 5 de novembro de
1964"-

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 1982
Aos dezenove dias do mês de inaio do ano de inil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Fiiianças, no Senado Federal, presentes os Senhores senadores José Lins, Jutahy Magalhães, Martins
Fílho; JOrge K31Unie-,-João LúciO~ ·sefnardino Viana,· Gastão MUller e Deputados Waldmir Belinatti, ManoerRrbeifO, Paulo Guerra, PaUlO Studart, R.uy
Bacdar e Walmor de Luca, reúne-se a Comíssãó Místa incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem nc:> 38, de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto
do Decreto-lei n' 1.912, de 29 de dezembro de 1981, que "altera a Lei n'
4.452, de 5 de novembro de 1964".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Mendes Canale, Tancredo Neves, Lázaro Barboza, Evelãsio Vieira e DeputadQS Nagib Haickel, Jorge Uequed,_ Mário Frota, JoelLima e José Carlos Vasconcelos.
Havendo número regimentj, são ab_~rtos os traPaJhos pelo Senhor Presidente, Deputado Walmor de Luca, que solicita, nos termos regimentais, adispensa da leitura da Ata da reunião anteriOr, que,- logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofício da
Liderança do Partido Democrático Social, na Câmara dos Deputados, indi~
cando os Senhores Deputados Manoel Ribeiro, Paulo Guerra, Paulo Studart
e Ruy Bacelar, para integrarem a Comissão, em- substituição aos Senhores
Deputados Darcy Pozza, Temístocles Teixeira, Aécio Cunha e Cesário Barreto, respectivamente.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador José Lins, que emite parecer favorável à Mensagem n9 38, de 1982-CN,
nos termos de Projeto de Decreto Legislativo, que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação é o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando_ eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente da Comissão, e irá à publicação.
c

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 39, de 1982~
CN, do Senhor Presidente da República subernetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n\' 1.913, de 29 de dezembro de 1981, que Hreajusta os valores de vencimentos, salários e
Prõveõtos dos servidore-s doS Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como os das pensões e dá outras providên-

cias."
2• REUNIÃO, REALIZÀDA EM 19 DE MAIO DE 1982
Aos dezenove dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala de reJ.!niões, da Comissão de
Finanças, no Senado Federal, presentes_os Senhores Senã.dores Lourival Bap~
tista, Eunice Michiles, Almif Pinto_;- Aloysio Chaves, Jutahy Magalhães,
Gabriel Hermes, Dírceu ·cardoso, Affonso Camargo, José Richa e Deputados Josias Leite, Ubaldo Barém, Leorne Belém e Epitácio Cafeteira, reúne-se
a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 39, de
1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.913, de 29 de dezembro de
1981, que "reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores dos Servíços Auxiliar~ do Tribun_al de Contas do Distrito Federal,
bem como os das pensões e dá outras providências."
Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, os Senhores Senadores
Orestes Quércia, Mauro Benevides e Deputados Wilson Falcão, Raul Bernardo, Antônio Ueno, Heitor Alencar Furtado, Jorge Gama, Paulo Marques e
Leopoldo Bessone.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Gabriel Hermes, Více-Presidente, no exercício da Presidência, que, nos termos regimentais, solicita a dispensa da leitura da Ata da reunião ãntedor, que, logo ap6S, é dada como aprovada.
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Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver redistribuída a matéria
ao Senhor Senador Lourival BaPtista- pal-a felata-r.
Dando prosseguimento, o $erihor Presidente cOD.cede a pãlavia--ao Relator, Senadur_Lourival Baptista, que emite parecer favOrâvél à Mensagem n9
39, de 1982-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece
como conclusão.
Posto em discussãO-e--vOtaÇão, é o parecei a·pfov.ado sem reStriÇões.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniãCi e, para constar, eu,
Martinho Jos_é dos Santos, Assistente de Comissão,li\Vfei i presenté-Ata que,
lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presideqte, demais membros da
Comissão e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n«' 40, de 1982CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n«' 1.914, de 29 de dezembro de 1981, que "reajusta os vencimentos, saJários e proventos
dos servidores da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União, e
dá outras providências.''
2• REUNIÃO, REALIZADA EM I9 DE MAIO DE 1982

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de mil novece:ntQS e oitenta e
dois, às dezesseis horas <= quarenta e cinco minutos, na Sala da Comissão de
Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Sena,do_re:sAderbal Jurema, Luiz Cavalcante, Raimundo Parente, Jutahy .Magalhães, Martins F'_ill).o,
Agenor Maria, José Fragelli, Laélia c!~ Alcântara e p_epu~ados Manoel Rib~i~
ro, Waldmir Belinatti, Mauro Sampaio, Erasmo Dias~ Ruy Bacelar, Jorge
Gama, Ernesto de Marco e Fued Dib, reúne-se a Comissão- Mista incvm_bida
de estudo e parecer s_obre a Mensagem n«' 40, de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto
do Decreto-lei n• 1.914, de 29 de dezembro de 1981, que "reajusta os vencirnentos,_salários e proventos dos servidores da Secr:etaria-Geral do Te_rmiii.al
de Contas da União, e dâ outras providências."
DeiXam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Helvídio Nunes, Itamar Franco~ Lázaro Barboza__ e_Deputados Túlio_Barceios, Pedro Sampaio e Juarez Batista.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pel<? SenhQr Pre~
sidente, Deputado Jorge Gama, que solicita, nos termos regimentais, a_ dispensa da leitura da Ata da reunião_ a_nterior, que, logo apõs, é ·aada como
aprovada.
Em s_eguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido_ Ofício da Liderança do_par_tido Democrático Social-PDS, na Câmara dos Deputados, indicando os Senhores Deputados Manoel Ribeiro e.Waldmir Beli.n<ltti para integrar a Comissão, em ·substitu_ição aos Senhores Deputados Rezende Monteiro e Osmar Leitão.
Continuando, e tendo em vista a substituição do Senhor Deputado Rezende Monteiro~ o Senhor Presidente submete a votação a escolha de um
novo Vice-Presidente. Apurado o escrutínio, é eleito o Senhor Deputado Manoel Ribeiro.
Prosseguindo com os trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente concede a palavra ao relator, Senador Luiz Cavalcante, que emite parecer favorãvel
à Mensagem n~' 40, de 1982-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legisla_tiv_o
que oferece como conclusão,
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu,
João Hélio Carvalho_RoCha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n«' 41,
de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1.915, de 29 de
dezembro de 1981, que ~~prorroga até 31 de dezembro de 1983 o prazo
da isenção fiscal concedida às empresas siderúrgicas pelo Decreto-lei
n"' 569, de 7 de maio de 1969".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 1982

Aos dezenove dias do_mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala da Comissão tle Finanças,
no Senado_ Federal, presentes os Senhores Senadores Gabriel Hermes, Passos

Pôrto, Lenoir Var.g_as, Jutahy Magalhães, Bernardino Viana, Moacy! Dalla,
Laélía de Alcântara e Deputados Manoel Ribeiro; Waldmir Belinatti, Paulo
Studart, Paulo Guerra, Fued Dib e Jorge-Ferraz, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de examinar e effiitri parecer SObre a Mensagem n~~' 41, de 1982CN, do S_enhor Presidente.da_República submetendo à deliberação do Congres-so Nacional o texto do Decreto-l~i n"' 1.915, de 29 de dezembro de 1981,
que •·Prorroga até 31 de dezembro de 1_983 o prazo da ísenção fiscal concedida às empresas siderúrgicas pelo Decreto-lei n«' 569, de 7 de maio de 1969".
Deixarri de compai-tcer, por motivO justificado, os Senhores Senadores
Franco Montoro, Saldanha Derz_i, Evelãsio Vieira, Alberto Silva e Deputados Evandro A)/rC:s de Moura, CarlOs Eloy, Horário Ortiz, Mãrio Stamm e
Walter Silva_
Havendo número regimental, são abertOs os trabalhos pelo Senhor Senador Gabriel Hermes, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, que sOlicita, nos termos regimentais, a diSpens-a-da leitura da Ata da reunião anterior,
que, logo após, é·dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica O recebimento de OfíCío da
Liderança do Partido Democrátiço Social, na Câmarã dos Deputados, indicando os Senhores Deputados Manoel Ribeiro, Waldmir Belinatti e Pailo
Sttidart, para intç:grarem a CõiniSsão,' em_ substituição aos Senhores DeputadoS Antonio Ueno~ MagnO B·acehü- -Pedro C3:iol0, respectivamente.
- Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado Paulo Guerra, que emite parecer favorãvel à Mensagem, nos termos de
Projeto de Decreto Legislativo, que ofereCe como con~lusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, votando, com declaração de voto, o Set.hor Deput3d-o Jorge Ferraz.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada,
·será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

e

COMISSÃO MISTA

· Incumbida de _ex~inar e e~itir parece:r sobre a Mensagem n«' 43,
de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberaÇão do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.916, de 08 de
jl!neiro _de _198~,- qu~ uRet\j~sta o~ vencime_nt~!~ sa!ários t: p_rov_~_nt~s
dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dOs OfícioS- Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios".
2• REUNIÃO, RÉAÜZÁDA .EM 26 DE

MAió

DE !982.

Aos vinfe-e seis días dO mês de mãio- do ano de mirnov6:centos e oitenta e
dois_, às dezesseis horas e trinta _Qliou_tos, na Sala da Comissão de Fín3.I1ças,
no Senado Federal, presentes os senhores Senadores Josê Uns, Jutahy Magalhães, Bernardinos Viana, João Lúcio, Lenoir .Vargas, Affonso _Caritargo,
Laélia de Alcântara e_ os Senhores_ Deputados Odulfo Domingues, HonoratO
Viana, SebastiãO Ailárade, Osvaldo Melo e Jeró"niffio Saritana, reúne-se a COmisSãO Mista i_ncUmbidã. de eX3.miriar emitir Pa~eCer sobre a Mensagem n9"
43,_de_1982,CN, do SenhorPres(dente ç!a República submetendo à deliberação do CongressO Nacional o texto do Decreto~ lei n9l ,916, de 08 de janeiro
de 1982, que .. Reajusta os vencimentos, salários ·e proventos dos serVidOres
da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e os Ofícios Judiciais
da Justiça do DistritO Federal e dos Terrítórios"_
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se11adores
Martins Filho, Leite Chaves, José Fragelli, Mendes Canale e Deputados Bias
Fortes, Artenir Werner, Aldo Fagundes, Ralph Biasi, Mário Frota e Antonio
AnibeliL
Havendo número regímental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Jerônimo Santana, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofícios da
Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasíleiro, no Senado Federal e do Partido Democrático Social, na Câmara dos DeputadOs, indiCando
a Senhora Laélia de Alcântara e Deputados Sebastião Andrade e Osvaldo
Melo, para integrarem a Comissão em substiúiição aos Senhores Senador
Saldanha Derzi e Deputados Léo Simões e Milton Brandão, respectivamente.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador Jutahy Magalhães, que emite parecer favorável à Mensagem, nos termos
de Projeto de Decreto Legislativo, que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições.

e
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se~ reuriião, lavrando eu~ M3.uro
Lopes de Sã, Assístente da Comis.sã'o, a preseitte
que, lida aj>foVà.d~ 'será aSsiriaâ.a pelo Senho·r Presidente e írâ. à publicação.

Ata

Em s_~guid.a, o senhOr Pr~iden~_çc;mlun_iça havef redlstribuído a matéria
ao Senhor Senador José Lins para relata_~·
Da~_do pr?ss_eguime~~o,_ o_ S_~nhór- ~r~idente C?ii~e ~-~alavra ao Rela. ~Or, Sen;:tdor José Lins. que emite paie-6ei-faVor-ávef à Mensagem n9 45, de
1982-CN. rios t'emiO-S de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como
ccmclusão.
...
""
_
Posto em discussão e votS:ção, é o paieci:r aprovado sem restrições.
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,
·-~4c;ló!_e aprovada, ~erá assinada pelo Senhor Presidente_, demais membros da
CQJ!1issã_o e irá à pUblicaçffc.

e

COMfSSÃO .MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n.., 44,
de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à delibe-

~-

ração do CongresSO Nacional o texto do Decreto-lei n' 1917, de _12 de
jabeiro de 1982, que Hreljustâ ~s vencimentos, salários e proventos
dos serVidores .~os Tri"1màis t!o _Tr~balb() ~á_ outras providê~cias".
2• REUNIÃÓ, RÊAÜiAi:)AEM26~ôÊ-MAto'ôE i9si_, __

e

A~s ~int~ c seis dias dO ~ês .d~ _n:-~i~- do_an.o' ~~ii nov~n~os e oi~-~ota e

COMISS(\0 Mis:rA

. dois. às- dezesscis honis e trinta· m.inuíOs, tli Sala: da COmissão -de Fina_oc3.s,

no Senado .Fede~al, presentes os Senhores Senadores Aloysi0 Chaves, Aderbal Júreroa, Passos Pôrto, Gabriel HerniCs, Almir J>i~to, _Jutah~ _Mag~lh~es~
Lãzaro B~rbo~, Alberto Silva,.Laélia de Alcântara, Affonso Camargo Deputados Hon~rato Vi~'nã_; F~an~_isco Ro.ilemberg, N.ayar~o VI~~a_ Fil~o~ Nil~
son Gi~Son e Edg_ard Arnorim, r~-~~~~é à Conii~~o-~iStà-~Jlc.ii~bida_~-f1-~~~~
mínãie~dniiir parecer Sob:re a Mensagem nQ-44," de 1982-CN, -~<? S~nhprPresidenie da República submetendo à detiberaçâ_o do Congresso Nacio11al o
texto dci'Decr_et?~~ei f.l~ ~91 'J, de 12 ~'e_j~J!$-~-~_o_<!ç_ 19-~_3~ q_u_e •·R_~~jl,lsta o~~~RC~mentos, salár:ios e proVeritos dos servidores _dos Tríbun!lis do_-Trabalh~ e dá
outras providênc~as".
·.
;
.
-. _.
~-.
~-- Dt!i~~úri d_e comparec:~r, por '?otivo justificado, ·os Senh~res --~Y-~3~?;
FrancO M"Ontoro e Deputados Leur Lomanto, ÁmadeU Gearà7 Jorge.Q~~a,
Heitor Alepc_ar _Furtado· e PeiXOto Filho._
.
_
- :-.
. . .. ..
Have~do n,úmero regi~_enta~, s~o a]lertos !)S trab~_l_h_os pelo Se?h?r_P_re-sid_e'nte, Senadqr Lâz~ro Barbo:z.a, qu~ ~-olícita, nos termos regiment~is; a dTs. pensa dà leitura da Ata, da. reunião ~nterior,que, logo ap6s, ~dada como
aprova~t,t.,
_~..
.._ :_. ..
_
..-: -_ .. ':·_---_-;~_- .
Em segtlida, .o Se~hor Pr~~ente c_amunica o re~.1men~o ~e Oijpio.~,~~
~·-··· Lidef_a?~~ ,d_q __Pattido_Dem_Ocr~tlC~
no Se_n~d.~ Fed~~-(l~.ed_~a L~dã~_~anSe~ça
"~~.- do Partido Demo~átfc_q.S~ãl, na Cãrnar_a dos Deput~os. ~n 1can· o .:c;;- nhor Sena<for AlliJir Pinto. e D~puuidos Honorato Viana e Nilson GiÍ>sÓ~.
para iritégràreiit-itComiÚão ~m su~lituição aos SenlióresSétiadÓr Ralroun-o>-~ do Paienie c -~PUt.ados·B~rr~ ~e M~lo_'e GuidO_Aiante~•. ~CsPe(:tivà~~~t~.

•

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 46, de 1982(CN), ao 8eubor Presidente da República submetendo à deliberação
.. do Congresso Nacional o te_xt~ do J)ec_reto-lei n' 1.91?, de 14 de janeirode 1982, que "reajusta oS v~ncimentos, sal~ios e proventos dos ser•idores das Secretarias dos Tribuuais Regionais Eleitorais e dá outras
providências".

e

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 1982
Aos vint~ e sei~ dia~ do mês de _iriaio d~~no de-~iinovecentose oitenta e
dois~ às dezessete horas e quinze minUtos, nà Sala da_ Comissão de Finanças~
n·o Se_nad~ Federal, presentes ?~-Senhores ~en-adores· Jorge Kalume, Ga~ri~J
f:lerm~s, _ Jutahy__j\1_a_galhã_es, BernardiOo_ Viarlã, Laê(ia--de Alcântara e: Depuia~os Osvaldo Mel_o, .Sebastiãq Andri:tde, Nilson Gibson, Honorato Viana,
Çastejon Branco, Maurício Fruet e Pcdro_Sampaio, Teúne-se a ComiSsão
Mista !ncumbi(ia de e~tud_o _e_ parecer sobre a Mensa_gem n~ 46, de 1982-(CN),
·:~o-Senhor Presídente_.~a Rep~blica su~meten:do à del!~~ração do Congr~sso
'Nacional o texto do Decreto~1ei n•I-919, de 14 de janeiro i!ei982, que "rea"]~Siã oS vencínlentos; SaláriOs..;e P~Ov~~fós dOs serViciore_s das SeCretarias dos
Tribun~~s ~ê~i.o~ais _J}I~i~toraiS_ ê ~â Outras_ Piovídêri~i~"·
_--. Deíxa_m q.e ~oniparecer, pÔr motivo j~sÍificado; "os-Senliores Sémidofe5
"A.derb&l Jurema, João·_c_al_mo_n, Di'iõell Carü_oso, Jo~é Frage1li, Mendes Cana\ç, Alberto Silva e Deputados Paulo Lustosa, Júlio Costámilan, Francisco
U_bardoni e Luiz Baccarínl. -' ' < . . ' .
. · .. ~- ._ ... ',·., '' '' . . . ·. ''
--~ ~ __ Hivendo nú~ero rcglm~Ó.tlil, siOãbertOs-Os trabalhos pelo Senhor Sena-;:..
P~_~gUi~a;?,~ o__ $~~~oi)>_rcS~-~~~~·sq~~~~ aP.~í~Vta ão.'~~l_âto!' !?~q.or G~briel J:Ie~mes, Viçe~~~~~ente. _no_·êxéfcfcio çi~· PrÇ~l~dêncía, qUe solicj..
Y;'~ tado F.f~_Déisbç>'R,Oli:m~.rg:. que.'ttDite Pã~r ~avórãvel à ~c:ri~~gem,_~:~~&,-.ter..
~~,~ -~ 9 ~ -~~m?s regi~ent_~is;-~ qiS_p_en~~tda leJwra da__At.a, da_re~niãp _!lnterio~,
:t.~.· mos de 'projeto' de Decr~ ~ativo,que oferece como ronC!~são~ c · . • , .._)íue, Jogo após, ê dada como aprovàda •.
,,- '
Pos!<iem <lis~u~sãó~.v~l~&'áó,·ê-ciparecer aJ?rovàdo sé;n·restriÇ{fsi:
'. Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica haver recebido Ofício da
f..
Na~ mais-~~~enç{g atr~w,-.é~~TJ~:~ a re.up!ã.ll; l!lvr~i~}'u; _M~~q. -~:!Jqerança do Partido bemoérlitico Social .:.C. PDS, nã'Câmara dos Dej>Uta•• -- Lopes de Sã, A.Sistente da Comíssilo, ã presente Ata que, iiifa e aprovaí'!a; se- __ .. ,. !lo$, indicando_ os S~or~J~•_J'utad()s qs_yaldo Me,l_o_, $eb~stião Andrade,
·'-~'. ' · ·- · ·d·· -, ·s· ·h-·· --'d.. -~ · · •·· • 'à·. · ·b''·u· · · ·ã·- • ·- · ··.'
· .--,~,---. · ... ____ - a·b
._.
v·
c-- - ã
b ·1 · -:':~... ta ass~nt;~. a.pe o en or _r~: ene_e_ ~r_il , .p~ .. caç C?·- _ .
·:~-.~.~...
·,:.-:t:fil.s~~ -~-:.I· ,SO!t ~ J•O~?~~~--, ~~P~- p~~-m~~á-~ a . O,p:i~~SJ1.~ ~m sp stl UIÇ!!O_
êÓ~i() }'ifJSTA. '
.
_ , · ·· ííES Senhores úeputad()s Fernando G91l5alves, Evaldo Amaral, Hermes Malncumbidadees
__lll_··_doep~re.,.,_sobr;a_Me_ nsa_gén,._945,d_el9ÍI2&do e SâivadÔfJulianelli: - . . . - ..
--- . ·-..
.
~:1;- .
Em seguida~ o Serihof PreS"idertté_Concede a·palavra ao Relator, DepUta~
<,.
CN, do Senhor Presidente da República submetendo i deliberaç~-~ do
âo Castejon B<anco, que emite parecef!àvoiãvel à Mensagem n' 46, de 19g2Cbng-resso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.9tS;de 14 de janclro
(CN), nós terrriOS de ProjetO dC O~Ci-_eto Legislativo que oferece como conclude 1982, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servisão.
dores da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral e dá-outraS proviPosto em discuss_âo e v-Otação, é o parecer aprovado sem restrições.
dências".
Nad_a mais havendo_ a tratar, encerra-se a reurlião e, para constar, eu,
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 1982
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente de Coniissão, lavrei a presente Ata,
que lida e aproyada, serâ -as_sln-a~a pelt? ~~nhOf -pf~i~erite, ?e~ ais membros_
Aos vinte e seis dias do mês de inaio do ano de mil novecentos e oitenta e
da Comhsão irá à publicaÇãO. -dois, na Sala de reuniões da Cáinissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins, Lourival Baptista, Jutahy Maga~
COMISSÃO MISTA
Ihães, Alberto Silva, Agenor Maria e Deputados Osvaldo Melo, Sebastião
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n'l' 53,
Andrade, Vingt Rosado, Nilson Gibson, Antônio Mazurek, M3.urício Fiuet e
de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deUbeLuiz Baccarini, reúne-se a COmisSão Mista iricumbida de estudo e parecer
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 1.922, de 18 de
sobre a Mensagem n'l' 45, de 1982-CN, do Senhor Presidente da República
janeiro de 1982, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i'
dos servidores do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da Jus1.918, de 14 de janeiro de 1982, que .. reajusta os vencimentos, salários e protiça Militar e dá outras providências".
ventos dos servidores da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral e dá outras
2• REUNIÃO REALIZADA EM 1• DE JUNHO DE 1982
providências".
Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Senho-res Senadores
Ao primeiro dia do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e
Moacyr Dana, Eunice Michiles, Martins Filho, Dirceu Cardoso, Evelásio
dois, às- dezesseis horãS e tiinta min.Utos, na Sala da Comissão de Finanças,
Vieira, Gilvan Rocha e Deputados Adauto Bezerra, Júlio Costamilan e Luiz
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, JorBaccarini.
ge Kalume, Passos Pôrto, Lomanto Júnior, Almir Pinto, Gabriel Hermes,
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor PreLaélia de Alcântara, José Fragelli e Deputados Josias Leite, Nilson Gibson,
sidente, Deputado Pedr_o Sampaio~ que nos ten:rios regimentais s011dta a disUbaldo Barém e Geraldo Fleming, reúne-se a Ç()missão Mista incumbida de
pensa da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como aprovada.
examinar e emítir parecer sobre a Mensagem n9 53, de 1982-CN, do Senhor
__

Socíal;_
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Presiâente da República submetendo à deli-beração do Congresso Nacional o
texto do Decreto-lei n9 1.922, de 18 de janeiro de 1982, que Hreajusta os-venci,;
mentos, salários e proventos dos servidores do Superior Tribunal Militar e
das Auditorias da Justiça Militar e dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Leite Chaves, Evelâsio Vieira~ Mauro Benevides e Deputados Leorne Belém,
Raul Bernardo, Antonio Ueno, Carlos Augusto, Paulo Torres, Pedro Ivo e
Brabo de Carvalho.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Geraldo Fleming, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador
Jutahy Magalhães, que emite parecer favorável à Mensagem, nos termos de
Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o Parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente c irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei o'?
3, de 1982-CN, que "dispõe sobre filiação partidária em caso de incorporação de partidos políticos, e dá outras providências".

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 vinte e cinco minutos, na Sala da Comissão de Economia,
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, Henrique Santillo, Evelásio Vieira, Itamar Franco e Deputados Aldo Fagundes,
Jorge Uequed, Audãlio Dantas e Carlos Cotta, -reúne-se a Comissão M_ista do
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o_ Projeto
de Lei n9 3, de 1982-CN, que "Dispõe sobre filiação partidária em casD de incorporação de partidos políticos, e dã outras proVidências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Lins, Passos Pôrto, Bernardino Viana, Jorge Kalume, Almir Pinto,
Laélia de Alcântara, Agenor Maria e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães, Jorge Arbage, Isaac Newton, Nilson Gibson, Oswaldo Melo e Cristina
Tavares.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Lourival Baptista, que, solicita, nos termos regimentais, a
dispenSa da leitura da reunião anterior, que, logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofícios da
Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, no Senado Fe~
deral, indicando o Senhor Senador Evelãsio Vieira, em substituição ao Se~
nhor Senador Lázaro Barboza; da Liderança do mesmo Partido, na Câmara
dos Deputados, os Senhores Deputados Audãlio Dantas, CriStina Tavares,
Jorge Uequed e Carlos Cotta, em substituição aos Senhores Deputados Waldir Walter, Antônio Russo, Adhemar Santillo e Edson Vidigal, anteriormente
designados.
ProssegUin-do, o Senhor Presidente escla,rece que a presente sessão
destina-se à apreciação de requerimento de autoria do Senhor Senador Henrique Santillo, no qual solicita sejãm convidadas, a fim de prestarem esclareci~
mentes sobre a_ matéria, as seguintes aUtoridades: DoutQJ:' Ibrahim AbiAckel, Ministro de Estado da Justiça; Doutor João Leitão de Abreu, Chefe
da Casa Civil da Presidência da República; Senador José Sarn_ey, Presidente
do Diretório Nacional do PDS; Deputado Ulysses Guimarães, Presidente do
DirC:iório Naçional do PMDB e, finalmente, o Doutor Bernardo Cabr~.l, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.
Em discussão o supracitado documento, usam da palavra os Senhores
Senadores ljenrique Santillo, Itamar Franco e Dep_ut~dos Jorge Uequed _e
Audálio Dantas.
Sendo evidente a falta de quorum para a votação do requerimento, o Senhor Presidente convoca uma reunião pa-ra o dia vinte de a~ril, às dezessete
horas, quando.o_Relator, se1.1hor Deputado Jorge Arbage, deverá apresentar
o parecer.
_ ____ _
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da COmissão,- lavrei a presente
Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irã à publicação, juntamente com o apanhament<? taquigráfico dos debates.
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ANEX(JTATA DA 2• REUNIÃO DA COMISSÀO MISTA
DO CONGRES$Q NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR
E EMITIR PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N• 3. DE
1982-CN. QUE "'DJSPOE SOBRE FJLIAÇÀO PARTIDÁRIA EM
CASO DEINCORPORAÇÀO DE PARTIDOS PQLITICOS. E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"". REALIZADA EM 13 DE
ABRIL DE 1982. ÀS 17 HORAS E 25 MINUTOS. INTEGRA DO
APANHA},{EJIITO"J'1f2U_J_GRÃ_FICO. COM PUBLICAÇÃO DEVllJAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE
DA COMISSÃO. SENADOR LOURIVAL BAPTISTA.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Tendo passado da hora da
convocação, abro a reunião para a discussão.
O SR. ITAMAR FRANCO,::.; Muito bem, Sr. Presidente.! Meus parabéns a V. Ex•
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Sr. Presidente, então, peço a palavra para tentar iniciar o processo de discussão em torno da proposição ...
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Com a palavra o eminente
Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- ••. para cuja deliberação V. Ex• convocou esta reunião.
Trata-se, Sr. Presidente e Srs. Coiigres&stas; de um requerimento por
mim apresentado, solicitando a presença, nesta COmissão Mista do Congresso Nacional, dos Srs. Ministro_s Leitão de Abreu, da Casa Civil da Presidência -âa República, e Abi-Ackel, do Ministério da Justiça, bem como dos Presidentes dos dois maiores Partidos com assento no Congresso Nacional, PDS,
Senador Josê Sarney, e PMDB, Deputado Ulysses Guimarães e do Presidente
da Ordem dos Advogados do Brasil.
Estóu conveitcido, Sr. Presidente, de que todos nós, e a Nação como um
todo, estamos ávidos por uma explicação, sobretudo por parte dos Srs. Ministros cuja prCsença ~ solicitadi, através desse requerimento, a respeito da
proposta: do GoVei'no sobre a qual esta Comissão deverâ deliberar nos próximos dias, através de parecer que serâ oferecido pelo relator.
Há uma, eu diria, curiosidade bastante grande em torno disso. Saber,
POr exemplO, de-que fOrma a extinção dO voto só pa-ra a legenda poderia be*
neficiar os pequenos Partidos, como, de resto, foi declarado pelo Ministro da
Justiça à Na:çã_O: atr~'{~s dª i~[:>reiisil. Sã~er de que forma o Ministro jUstificaria, por exemplO, a--extensão do prãzo de- filiação, em mão única, do PMDB
para os demais Partidos, por mais 180 dias. Ao mesmo tempo, é evidente que
precisamos tomar c(,-nflecimento d3 opinião, dOs parecer-es dOs Presidentes
dos grandes Partidos oposicionistas, diria eu, se-possíVel, acrescentaria a esse
requerimento a presença tambêm, dos presidentes dos demais Par_tidos políticos, do PDT, do PJ> e do PTB, para aqui, conosco, discutirem mais essa medida casuística do Go.veino, tendenciosa-, mais essa medida eivada de mã fé por
parte do Governo, mais uma medida que distancia, ainda mais, o discurso governista dos gestos, das atitudes, dos atos de Governo deste País.
Nós não sabemos perfeitamente, e a Nação toda conhece, que o Senhor
Presidente João Baptistã FígUeii"edo, fez e continua fazendo uma profissão de
fé democrãtiCa, andou mesmo fazendo juramentos pela denlocracia neste
País.
Isso fica -muito bém nos vídeos da televisão, "isso fica muíto bem nos palanques do PDS, mas o que não fiCa bem-ê que; paralelamente aos discursos
de intenções denlocrãticaS, este Governo~ contiriUe tendente, continue desejando, continue trabalhando para manipular as eleições de 82, tencionando,
sem s·ombra de dúvidas, transformá-las numa grande farsa, e a-Nação brasileira, a sociedade brasileira não está disposta a tolerar isso·.- Afinal, Sr. Presidente, todo esse processo de abertura vivido pela sociedade brasileira foi uma
conquista realizada a duras penas, com muito sacrifício, durante estes 18
anos, não se_deve a a tos dadivosos dc;_gu_<dquc;r governo. Trata-se, serh dúviw
da, de uma luta travada no seio da sociedade brasileira, o enfrentamento que
ela topou nestes 18 anos; o enfrentamenro com regime autoritãrio, enfrentairiefitõ_com a i"epréSsãO, enfrentatnento -~om o_s casufsmos de todas aS espécies, quer na área Política, quCr na ãrea econômica, ijuer na área social; enfrentamento contra o processO_ de censura que volta a recrudescer neste País,
mais uma vez; ele, também, distanciando a palavra do discurso do gesto, o
discurso dO ato.
-----De modo que eu poderia_ dizer a V. Ex• que me encontro surpreso por
não ter comparecido a esta reunião, a não ser à honrosa presença de V. Ex•,
nenhum membro do seu Partido, que é majoritário h o Congress-o Nacional,
para deliberar quanto a esse requerimento. Mas não direi que estou surpreso.

2096

Sábado 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

Nestes 3 .anos em que aqui me encontro, aprendi, lamentavelmente, a compreender que este é itin Processo sistCrilático -estabelecido aqui pela Maioria,
que foge, -que ·se- oiriite; qlle não tOpa~ as -disCussões, -que fião aceita ãs discussões. Isso-se--rernreatli:idó, qiiernas-Comís'Sôes-MistaS, quer nos plenários de
ambas as Cã.Sãs~ Sisteniatfcimente;'"isio eStá-se--realizando, é a omissão vergonhosa do Partido majoritário-do-Congresso Nacional diante das graves ques-

tões Cp.ie são colocadas neste CongreSSi:>"pára deliberação. A meu ver, um procedimC::ilto cofio éSte; p-or pcãrtcrdo PDS, neSte tnomerito, invalida totalmente,
nega totalmente qualquer trabalho, qualquer luta que lodos nós deveríamos
estar fazendo para -a conquista das necessárias Pre-rrdgãt1Viis -dO Congresso
Nacional, indíspensãveis, jiíiita:mente com outr_as medi$s_importantíssimas,
para que o País caminhe para uma verdadeira demo_c:raciã-=:-çomportamento
como este do Partido majoritâr!o_, _majoritâdç em arn~a_s_,_as . . Ça~ •.-~:najori~
tãrio na CâriúLra-·das Deputados, majbiitáriôhó SeDadO Fed_ei'~l; i;onlporta~
menta como este de omissão, comportamento como este que se ampara no
vexatório-, no· execrando institutO do decurso de prazo, para que as matérias
do Govetnõ passem por aqui à sorilbra da Nação, oculta da Nação,· sem nenhuma discussão; comportamento como este prejudica o Congresso Nacional
e o País, muito mais do que muitos dos institutos legais que ainda se encontram aí, arbitrários e que estão cerceando o poder de deliberar, de fiscalizar

desta Casa.
Deixo, pOrtanto, lavradu o meu protesto, meu veemente protesto. Que
estas minhas palavras Sejam Utilizadas apenas para isso, para o meu protesto,
porque me recuso a participar de urpa farsa. Como parlamentar, trazido para
cã pela maioria dos votos _do meu Estado, eu me recuso _a participar de uma
farsa, como se_estivesse discutindo uma matéria sobre _a qual não deliberare-mos, porque já est'!mos certos de q1,1e o PD_S _aqui não comparecerá. Que este
tempo, que me é dado pelo Regimento para discutir a matéria, seja_ ele todo
tomado, integralmente, na lavratura deste protesto, veemente protesto, E
mais, esta denúncia do comportamento nefando do PDS, do comportamento
pecaminoso do PDS, do comportamento que prejudica a Nação, como vem
prejudicando a Nação, há muito tempo, um comportamento pernicioso aos
caminhos democráticos que a sociedade está traçando para si mesma.
Eram ·essas as palavras de completa decepção mas, sem surpresa, porque
em 3 an"<Js, cbffiõ eu disse, aprendi a compreender nesta Casa o comporta~
mente do Partido Majoritárío.

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Com a palavra o nobre Deputado Jorge Uequed.
O SR. JORGE UEQUED ~- Sr. Presidente, ao examinar a lista de presença e sentir a auSênCiã. do_bloco oficial, porque não s_e trata de um Partido,
trata-se de um bloco, quase carnavelesco, sentimos que aquilo que a a opinião
pública diz nas ruas corresponde à realidade. O Cõfigresso Nacional é _um
grande circo, com a diferença de que os circos atrasam os pagamentos e o
Congresso Nacional é o único circo que paga em dia aos seu_s__artistas, mesmo
alguns não precisando comparecer. Mesmo passando pela palhaçada que se
passa aqui nesta Casa de nãõ 'se votar, de assistir a aloS do-rei, do- gener-al de
plantão, serem transformados em lei sem a mínim-a manífeStação daqueles
que foram eleitos pelo povo, lembro a V, Ex•, e a Casa toda conhece, que há
gente aqui, há responsabilidade aqui, há pessoas aqui que não foram eleitas
pelo povo, não tiveram voto popular para sentar aqui. Estão aqui ungidos
apenas pela vontade do poder, de um poder sem votos, mas que. tem armas
para garantir-se, tem capital estrangeiro para sustentar-se. _
O.Congresso, com esse comportamento do _bloco oficial, -pãsSa a perder a
respeitabilidade que deveria ter perante uma Nação. CompõstQ _âe homens
qu_e deveriam ter a isenção e a responSabilidade de assumir posições havendo
um requerimento em votação, por que o Partido Oficial não senta e não diz:
Nós não deixamos o MinistrO da Justiça comparecer porque temos medo,
não deixamos o Sr. Leitão de Abreu comparecer porque temos medo do seu
despreparo para a vida democrática, homem que foi acostumado à vida turbulenta da vigência dos atas institu"cioriaís?
Em qualquer pais de respeito, em qualquer governo de respeito, os MinistrOs podem ir debater no Parlamento. Só nas ditaduras os Ministros não
podem comparecer, não podem dar exp1icações, po-rq-ue-as explicações têm
que ser dadas ao Parlamento, que é a casa de representação popular. Mas, o
bloco do PDS, cumprindo ordens, porque é um bloco que cumpre ordens,
não vem votar, não Vem dizer porque não vota, como se a Nação não mere~
cesse nenhum respeito por parte do PDS~- como se oS brasileiros não estives~
sem a cobrar do Parlamento um comportamento do porquê algumas leis são
feitas.

------~--~~~
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Não pense V. Ex'-, não pensem os homens do PDS que este País é feito de
trouxas, de povos que não sabem o que_se passa aqui dentro, que não sabem
que aQui não se legiSla nada, que aqui só cumpre ordem, a Maioria, qu_e aqui
é o único circo do mundo com dois picadeiros que_ paga em dia.
A respe~tabilidade de_ um Pod~r C_omeça_ na medidà em que os homens
que ~-~ompõe se atribuam essa respeitabilidade. Mas aqui não tem isso, aqui
é.de .brinquedinho, tudo é de brinquedinho. Os ato_s__ vêm do Exe_cutivo, são
discutidos no Executivo, vêm para cã para serem homologados. Somos uma
ante~sala dQ PaláciO do Planalfo";-com o poder apenas- de uma pequena mino~
ria-da Oposição a tentar ressalvar a respeitabilidade do mandato popular. O
que o PDS está fazendo é denegrindo a image·m do Congresso Nacional, é
transmitindo à opinião pública que o" CongieSsO NaciOnal é feito por pessoas
que não querem saber de nada dos interesses-populares,
No momento em que se tira o-direito de <>eleitor votai- -na le&enda porque não optou por nenhum dos nomes, mas opta pela mensagem partidária,
está~se negando ao eleitor um direito que Cle tinha de exercer o proces-so elei~
toral. Eu já nem falo quando o Governo quer apenas que os componentes do
meu partido possam sair, porque nós do PMDir não temos nenhuma preocu~
paç-ão com essa saída~ Sabt:inos que é um ato de violência, mas ato mais de
violência de gente que tirou dinheiro do povo para dar para as multinaci_onais
em Carajás; ato de violência mais de _g~nte__qu~ _p_egou o rnan~ato sem a outor~
-ga po-pUiãr; ato cte-Yioiêlldã--ffia(S- gúlte- qUe- endividou o País, que em 18
anos endividou os brasileiros, empobreceu os trabalhadores, terminou com a
empresa nacional, enriqueceu as multinacionais, prOmoveu a corrupção, pro~
moveu a desesperaõçã., promoveu a: falta de respeito na autoridade. Se hoje
no País__se incre111_enta a falta_de respeitp n<,!. ~uloridad~ é uma conquista da
Rf:vÕluçào de Março de 64 e do bloco parlamentar e do bloco do Partida Oficial que o apóia.

de

--- V, Ext.·relutou em abrir a reunião, mas, felizmente, cumpriu o Regimento e qUero louvar o cuprimento do Regimento. Mas, V. Ext. estâ aqui como
nós tentando saber- se V. Ex'- sabe não o diz- porque o Partido Oficiãl
não comparece. Não há uina ·ex:plícacão Oficiai que a ausência de homens, alguns deles até mandato popular têm; oUtros, em verd3.de, não tem mandato
popular, entraram pela porta dos fundos do Parlamento, pela garagem.
Queria ressalvar aqui, juiftO COrri ·o protestO do"'Senador Henrique Santmo-;~::i""lnSeilsí6i1Ida_d_e pãra Com:
CaSã~-õ-Pbs nã-o tem-respeito Para com
o Parlamento, nem para com o povo de que o Parlamento seria a casa. Ã au~
sência de explicação, antevê-se ~:~ma ausência de respeito ao povo. O porquê
dÕ-s atos tem que ser explicado e a presença dos Ministros servida para expli~
car esse comportamento.
Claro que sabemos que o Sr~ Leitão de abreu não poderia comparecer
nem aceita comparecer porque se julga diminuído comparecendo ao Parla~
menta. Ele que é fr_uto da exceção, ele que assumiu as funções num regime excepcional, ocupa hoje a continuação desse regime, apenas, desnaturado na
sua fisió"tJOtni"a, ·apelfás rTIUâaTtdo de-- fiiç"ões·;- apenas iriascarido com aS p3favraS presidenciais díUnáo qUe- qllei- a democracia quando pratica todos os
a tos necessãfíos para impedir a manifestaçãOO pOj)lilai. -Entre o que- o -Gáverno
diz- e o- que o- GOverno- ta:z há uma· dis-tânciii tão grai1.de que nínguém mais
pode enxergar.

esta

Que o nosso protesto fique ressalvado e marcado aqui, neste dia, na tribuna-, neSte grande Circo que paga :i-ntes do dia- 20 ao circo.
-

"-0 SR. AUDÃLIO DANTAS _:Permite-me V. Ex• um aparte?

o SR. ITAMAR FRANCO_:_ Permite-me V. Exi um aparte, nobre Deputado?

O SR_ PR,ESIJ)!'NTE (Lourival Baptistaj

-~Concedo

a palavra ao

nobfe-beputado Audálio Dantas e, em seguida, ao eminente Senador Itamar
Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO- Apenas, Sr. Presidente, queria dizer ao
prezado compailheiro Que não Concordo coffi a ge;;eralidade que ele raz do
Congresso Nacional ao chamá~lo de circo.
Eu, como membro do Congresso N3.cio~al. como companheiro de S.
Ex~. colno Senador eleito pelo voto direto, pelo meu Estado de Minas Gel-ais,
não posso entender que o Corigiesso Nãcional Seja Um circo.

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Eu ouvi a palavra do nobre
_Deputado e, no final, falaref a respeito do_ assunto

L

_

O SR. JORGE UEQUED- O registro que estou fazendo para V. Ex• é
que o PDS está" transfofiUando o Congresso huril grande circo.

•

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Com a palavra o nobre Deputado Audálio Dantas.

'

ve, desrespeitosa pela qual se envia uma exposição de motivos ao Congresso
_Nacional sem, na verdade, justificar, nenhu~a das medidas propostas.

O SR. AUDÁLIO DANTAS- Sr. Presidente, efetivamente, a abertura

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) ....:se nenhum dos Srs. Parla-

desta reunião, cóm a- auSên'cia total dos -integrantes dCsta CórriísSão Mista,
dos integrantes pertecentes ao Partido 4o Go~erno, nos deixa _apenas o espaço para o protesto que, aliãs, é o que nos resta, em termos gerais;-c:omcrintegrantes do Congresiá Nacióhal.

mentares quiser usar da palavra, eU antes de anunciar uma reunião no próximo dia 20, às 17 Jlpras, para a leitura do parecer d<? Sr. Relator, eu quero dizer que presidi esta reunião, como presidi na terça-feira passada, por solicitação d~ eminente Senador Henrique Santillo.
Quando da nossa eleiÇão, foi apresentado um requerimento que eu .aceitei, de pronto. Convoquei uma reunião parà o dia em que aqui foi feita eesPerei 15 rriiriuto_s; a_!ém do tempo re.gi111::ental, a presença dos Srs. Parlamentares.
Q :emin-ente Senador Henrique Saniillo solicitou;.me, ontem, que fizesse a
convo-caÇão para o dia de hojer Eu tinha compromissos hoje à tarde, e os can~
-celei e, hoje, cedo, viril aqui, telefonei para a secretária mandiüido que fosse
feita a convocaç-ão dos Srs. Parlamentares. Abri a reunião sem o número regi~
mental, atendendo ao apelo do eminente Senador Itamar _Franco. Ouvi os
disc.ursos aqui_ pronunciados pelo eminetite Senador Henrique Santillo e pelo
nobre Deputado Audálio Dantas.
Quero dizer a_o n_obre Deputado Jorge Uequed que também ouvi as suas
palavras. Quero dizer a S. Ex• que sou homem que já concorri a seis eleições
diretas e quando me elegi Senador, em 1970, ganhei na minha Capital, para o
MPB, por 7.322-votos, num eleitor:.tdo de 79LOOO eleitores. Quero dizer a V.
-Ex• que, como bem disse o ernh;tente Senador Itamar Franco, esta é uma Casa
que todos nós devemos respeitar, para sermos respeitados. E V. Exf extravasoU
Ex• Talou em circó. Naturalmente V Ex• é um homem educado, como_eu, porque se eu fosse
um homem mal educado,_ eu poderia dizer que o palhaço do circo seria V. Ex•
Mas liãO o digo, não o digo porque sei que V. Ex• não_o é. Mas V. Ex• devia
respeitar esta Casa, de'iia pelo menos respeita-r o seu colega aqui mais velho
do que V. Ex• mas quey nos mandatoS que tem exercido, tem sabido us_á~los e
exercê-los com dignidade, para a satisfação minha.
Quero dizer a V.- Ex•, jovem Parlamentar, não sei quantos mandatos V.
Ex• tem, que eu já tenho 33 anos de vida Parlamentar. Já fui Deputado em algumas legislaturas, mas nunca_ouvi de um Parlamentar o que V. Ex• disse hoje, aqui, neste recinto. Eu aqui, vim, no CumPriinenfo do deve{ de Presidente
- -poderia aqui não. comparecer - e agora quero dizer a V. Ex• que todos
nós velhos, moços, devemo-nos respeitar para sermos respeitados.
Estã encerrada a reunião.

Mas, Sr. Presidente, o que hoje estã ocorrendo aqui não é nada além do
que a contiriLiidade de uma encenação a que nós, representantes do povo, somos obrigados a a-ssistir ou-de que somos obrigados a participar e, no caso
dos integrantes da OpósíçãO;cumpridrS:ell~dCVêTde-mesmõ fãbendo tratar-se
de uma-· encenaçãO, comparecer às comiss-ões ou ao plenário do Congi'esso
Nacional, para fazer o seu protesto.

1
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Essa encenação, aliás, no caso, começa pela mensagem presidencial, passa pela Comissão Mista desrespeitada e chega ao plenário do Congresso desmoralizada por instrumentos como o decurso de prazo que certamente será
i'nvdcado pãtà a .-.-ap1'0Vãção" desta proposta.
O_requerihlento do nobre Senad~r Henrique-Sari_tillo de convocação dos
Sts-. Min-istroS LeilãO de Abreu e Abi-Ackel, além dOs Presidentes do PDS,
Senador José Sarney e do PMDB, Ulysses Guimarãe:fC do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, certam~nte, se aprovado aqui, daria 0-pótturlidade a que se disCutisse aquilo que S. -Ex• o MinistrO da Justiça não teve a coragem de colocar na sua exposição de motivos.
Di!-se-ã, pode-se dizer, aliás, pode-se afirmar que S. Ex• teve vergonha
de, em sua exposição de motivos, dizer das razões que levaram o GoVetnõ-a
enviar ao Cong~SO_Nacional ~a propositura. __
Aliás, no segundo parãgrafo::CieSSa __exposiÇãO de In0fí\..1os, há três linhas
que, no meu entender, envergonham qualquer Partido, ao afirmar S. Ex• que
o projeto_atende a sugestões formuladas pela Direção Nacional do Partido
DemocráticO SoCial e pelas Liderançãs do Góvernó_no_ Sf!à3:do Federal e_ na
Câmara dos Deputados.
Ora, se tais sügestões partiram da Direção Nacional do_PDS, se partiram
das Lideranças do Governo- nas duas Casas do _.Congresso; isso significa, Sr.
Presidente, simplesmente que S. Ex•s, que falam em nome de um Partido" político, estão maís empenhados em fraudar o processo eleitoral do que
aperfeiçoá-lo, porque logo em seguida, com uma ligeira justiflcativa~ S. Ex•
ao propor a dilatação do prazo para aqueles que se consideram descontentes
com a incorporação, diz a certa altura:
C

"A dilatação para ISO dias, ampliando-se assim a oportunidade
oferecida aos in-conformados com a incorporação do partido,~..
Neste caso, só falta S. Ex• nominar os Partidos, ou sej3:, o PMDB e o PP
que se incorpOraram num pro·cesso de legítima defeSa pela necessidade de enfrentamento de outros casuísmos- ahteriorrilente dCcr"C1ãdoS, pode-se dizer,
pelo Governo.
Mais adiante, nessa exposição de motivos-- ·que Iião tem mais de 20 linhas -S. Ex• o Sr. Ministro da Justiça, que muito bem poderia, sendo aprovado esse requerimento do nobre Senador Henrique Santillo, aqui vir para dizer das razões nas quais se baseia para mandar esse projeto ao Congresso Nacional, diz S. Ex• em duas linhas, quase ao fim de sua exposição de motivos,
que:
..A proposição elimina o voto só de legenda, mediante alteração-de alguns dispositiVOs do Código Eleitoral que lhe dizem res~
peito".
E nada mais declara, como se uma proposta dessa natureza pudesse apenas ser justificada pelas entrevistas, Iigeirinhas, que S. Ex•, assim como outros
Ministros, inclusive o Sr. Ministro Leitão de Abreu, se dão ao luxo de conce~
der aos jornais, dizendo que tal proposta se destina ao fortalecimento dos pequenos Partidos.
Mas de que maneira fortalecerâ os pequenos Partidos se, ao mesmo tem
po, o Governo manda a vinculação? Se, ao mesmo tempo, o GoVerno confiR
nua dizendo que trata, neste momento, de um novo pacote - como se convencionou chamar essas propostas casuisticas- destinado a fortalecer os pequeno_s Partidos? E o que seria esse novo-pacote senão coisas desse mesmo gênero ou, mais especificamente,--inedidas tendentes a acentuar a divisão das
R

Oposições?
Sr. Presidente, nos resta, assim como aos nobres companheiros do
PMDB que me antecederam, o Senador Henrique Santillo e o nobre Deputado_ Jorge Uequed, deixar aqui registrado o meu protesto pela forma, inclusi-

-v:

r

O SR. JORGE UEQUED- Eu continuo dizendo que o comportamento do PDS nesta Casa ê de um circo.
(Le~an~a_-se a reunião às 17 horas e 53 minutos.)
COMISSÃO MISTA
. Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n'i' 8, de
1982-CN, que "autoriza a venda, ao Colégio Pedro II, de imóveis pertencentes ao Banco CentriT do Brasil".

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 1982

·ae-

Aos dezoito dias d(l-ITiêS dC- maiO-do ariO
mü noveceD.-tos e oitenta e
dois, às_dezesseis horas e vinte minutos, na _satÇL da Comissão_ de Finanças, no
Senado Federal, presentes os ~enhores Senadores José Lins, Luiz Cavalcante,
Eunice Michiles, Gabriel Hermes, Raimundo Parente, Laélia de Alcântara,

Affonso. Camar~o, Henrique Santillo, Qastão Müller e Deputados Álvaro

Vã.~ DarcíliO-Ayres e-Lygi.a Lessa Bastos, r:eúne-se a ComisSão Mistã incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n'i' 8, de 1982-CN, que
.. autoriza a venda, ~o Colégio Pe9r? _H,_ de imóveis pertencentes ao Banco

Central do Brasil"."

-

Deixam de comparecer, por motivo JUstificado, os Senhores Senadores
Lourival Baptista, Evelásio Vieira e DepUtados José Torres, Osmar Leitão,
Sara_ma_go Pinheiro, Modesto da Silveira, Márcio Macedo, Daniel Silva, José
Maria de Carvalho e Daso Coimbra.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador- Affonso Camargo-;-que solicita, nos- tefnlos regirrientais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que logo, após E dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado Álvaro Valie, que emite parecer favorâvel ao Projeto de Lei n'i' 8, de 1982CN, na forma apresentada.
- POstO em discussão e vOtaÇão, "é o parecer aproVado- sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da ComisSãO, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assin-ada pelo Senhor -PreSíden-te e irá à publicação.
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 5, de
1982-(CN), que "altera dispositivos do Decreto-lei n9 32, de 18 de novembro de 1966, que institui o Código Brasileiro do Ar".

2' REUNIÃO, REALizADA EM 20 DE MAIÔ DE 1982
Aos vinte dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezcssete horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado

Federal, presentes os Senhores Senadores Luiz Cavalcante, Jorge Kalume,
Jutahy Magalhães, Raimundo Parente, Passos Pôrto, José Fragelli, Gastão
Miíller, Agenor Maria e Deputados Ruy Bacelar, Paulo Studart, Airon Rios
e Jorge Vargas, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sObre o Projeto de Lei nv 5, de 1982-(CN),
que naltera dispositivos do Decreto-lei n' 32, de 18 de novembro de 1966, que
institui o Código Brasileiro do Ar".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lourival Baptista; Mauro Benevides, Itarriri.r FranCo e DCputad.os Josias Leite, Magno Bacelar, Paulo Torres, Octacílio Almeida, Cristina Tavares e Josê
Costa.
Havendo número regimental, sãO abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Jorge Vargas, que solicita, nos termos regimentais, adispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comuniCa haver recebido Ofício da

Liderança do Partido Democrático Social - (PDS), indicando o Senhor Deputado Airon Rios para irttCgrár a Comissão, em substituição ao Senhor Deputado Antônio Pontes.
Dando continuidade aos trabalhos da Comíssão, o- Senhor Piesldente
concede a palavra ao Relator da matéria, Senador Jutahy Magalhães, que
emite parecer favorável ao Projeto, nos termos do Subsüiutivo que apresenta,

no qual acolhe a Emenda oferecida pelo Senhor Senador Moacyr Dalla.
Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá ã publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei nl'
9, de 1982-CN, que "autoriza o Poder Executivo a constituir a 'Empresa Gerencial de Projetos Navais - EM'GEPRON' e dá outras
providências".

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 1982
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezessete horas e trinta mi!lutos, na ~ala da Comissão de Finanças,
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, Jorge
Kalume, Luiz Cavalcante, Jutahy Magalhães, Aderbal Jurema, Gabriel Hermes, Agenor Maria, Laélia de Alcântara e Deputados Paulo Studart, Odulfo
Domingues, Se~astião And_r:_ad~, Nilson Gibson e _Tid~i cfe ~ima, reúne-se a
Co.missão Mista, incumbida- ~e ~xaminar e emitir pãr~C?~ sobre o -Projeto de
LeJ n11 de !~82~CN, que "autoriz-a o Poder_ Executivo a constituir a •Empresa Gerencial de Projetes Navais- EMGEPRCiN' e dâ qu~rãs providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se~horeS Senadores
Dirceu CárdOso, Gastão Müller, Alberto Silva e Deputados AntÔnio P~riie~,
Rafael Faraco, Hélio Duque, Dei Bosco Amaral, Pedro Ivo e AlfredO- Marques.
H a vendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Dep.utado Paulo Studart, Vice-Presidente, no exercido da Pr~_idência~--que soii~
Cita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior,
que, logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o ~e-~_hor Presi~ente comu!lica o reCebimentO dQS seglliÕtes
Ofícios: da Liderança do P3.rtid0 Democrático Social, no SenadooFe_d_eált,"lri~
clicando o Senador Aderbal Jurema para integra_r a Comissão em substituição
ao Senhor Senador Amaral Peixoto; da Liderança do Partido do Movimento·
DemocráticO Brasileiro, no Senado Federal, indican-do o Senhor Senador Alberto Silva para integrar a Comissão em substituiÇãO:ãô SCrlhOT-SefladOr ·Itamar Franco; e, da Liderança, do Partido Democrátkõ SoCial, n3-Câmara dos
Deputados, os Senhores Deputados Sebastião Andrade e Nilson úibson em
substituição aos Senhores Deputados Alípio Cai-valhO--e-Paulo GuCrra 'respectivamente.
-- --- '

?•
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Prosseguindo, o Senh-or Presidente concede a palavra ao Relator, Senador Jorge Kalume, que emite parecer favorável ao Projeto, 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 Sâ, Assistente da Comissão~ a :Presente Ata que, lida e aprovada, se·
rã assinada pelo Senhor Presidente e irâ à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Le~nv

11, de 1982-CN, que "institui Programa de Previdência Social aos
Estudantes, nas condições que estabelece".

2• REUNIÃO, REALIZADA EM I• DE JUNHO DE'l982
Ao primeiro dia do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta c
dois, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fede-

ral, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Lourival Baptista,
Bernardino Viana, Passos Pôrto, João Calmon, Henrique Santillo, José Fragelli, Alberto Silva c Deputados Nilson Gibson, Josias Leite, Isaac Newton e
Djalma Bess;t, reúne-se a Comiss:ãQ Misla do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projêto de Lei nvtt, de 1982-CN, que
HinStitui" Programa de Previdência Social aos Estudantes, nas Condições que
estabelece".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Gabriel Hermes, Franco' Montoro, Gilvan Rocha e Deputados Albé:rico Cordeiro, Siqueira Campos, Lúcio Cioní, Flãvio Chaves, Marcelo Cordeiro, Antônio Morais e Arnaldo Schmitt.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Senador Lourival Baptista, Presidente eventual, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, ê dada
- como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor.Pre:sidente comunica o recebimento de Ofício da
Lid_erança do Partido Democrático Social, na Câmar~ dos Deputados, indicando os Senhores Deputados Nilson Gibson, Albérico Cordeiro e Djalma
Bessa para integrarem a Comissão, em substituição aos Senhores Deputados
Vidoi Facciorii, OSWaldo- Melo e-TúHO-BãrCeiOs, anteriOrmente designados.
COrriuniça, 3.iriâa, o SCti.liOr Seriadóf Lourival Baptista que, em virtude
da substituiç~o do Senh~r J:?~putado '{ictor Faccioni, Vice-Presidente da CoR
mísSão e da ausêrlCia do PresfdCnte, Senhor DeputadO Lúcio Cioni, irá proceder a eleição do Vice-Presidente, sendo eleito, p~ra este cargo, o Senhor Depurado Nilson Gibson.
Assumindo a Presidência, o "Senhor Deputado Nilson Gibson concede a
palavra ao Relator, Senhor Senador Bernardino Viana, que emíte parecer fa~
vorãvel ao Projeto de Lei nv li, de 1982-CN, na forma apresentada.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerraMse a reunião e, para constar, eu,
Helena lsnard Accauhy Sarres dos _Santos, Assistente da ComiSsão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente e irâ
à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n9 IÕ, d"e 1982, que "assegura aposentadoria à
mãe-de pessoa excepcional ou ao responsável legal que a substitua, alter_an~~- a redaç~odo iter_n _XIX_, art. 1§5 do texto constitucional".

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 1982
Aos vinte e sete diã.s 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 Senaçiores Aderbal Jurema, João
Calmon, Martins F~lho_, Pass~sPôr_to, Luiz Cay:al~nte, Gilvan Rocha, Sandanha Derzi, Laêlia de Alcântara e os Senhores -DePutados Josias Leite, Salvador Julianelli, Mário Hato, Carlos Santos e Carneiro Arnaud, reúne-se a
Comis~ão MiSta, i~cúmbida de examinar emüi_r_ pareCer Sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nv 10, de 1982, que_ ••assegura aposentadora à mãe de
pessoa excepcional ou ao responsâVellegal que a substitua, alterando a·redação do item XIX, art. 165 do texto constitucto-nal".
Deixam de comparecer, por motivo Justificado, os Senhores _Senadores
JOão Lúcio, Agenor Maria, Aiberto-_Sílvi e os Senhores Deputados Jairo Magalh_ães, Evandro Ayres de Moura, Mendes de Melo, L~cia Viveiros, Carlos
Sant'Ana e Júnia Marise.
: __ Havendo núm~~o regíffiental,- são abe~tos os trabalhos pela Senhora Presidente, Senadora Laélia de Alcântara, que solicita, nos termos regimentais, a
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dispensa da leitur~ da Ata da reunião anterior, que em seguida é dada como
aprovada.
A segu·ir, a Sehhora Presidente comunica haver iecebido Oficio da,_ Liderança do Partido do. Moviiuento Democrâticp Brasileiro - PMDB, na Câmara dos Deputados, indicando o Senhor Deputado Carlos Sant'Ana para
íiltegra·r- ã\:orriissão~ em sUbstituição ao Senhor Deputado Juarez Furtado.
Prosseguindo, a Se_nhora Presidente concede a·palavra ao Relator da matéihi, Deputado Salvador· Julianelli, que emite p-àÍ'ci::er pela aprovação da
Proposta de Emenda à COnstituição n• 10, de 1982.
Postp em discu-ssão e votação, é o parecer- aprovado por unanimidade.
Nada riíâjS havendo a tratar, encerra-se a reunião e, l'ara constai, eu,
João Hé1io Cãivàlho Rocha, Assistente de ComíSsão, livrei a presente Ata,
que lida e apfovada serâ assinada pela Senhora Presidente, demais membros
da C6missã.o e Trâ à publicação.

e
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2• REUNIÃ(), REÁLiZÃDA EM Í2 DE MAIO DE 1982
Aos doze dia!! dQ Inês _g~ _maio _do _aQ.o:'9e _mil ~~_v~~to~ _e ~itenta -~- doi_s~
às dezoito h_Qtas, na Saia de Reuniões daComissão de Finanças, nó Senado
Federal, prese.rltes os Senhores Senadores Almir Pinto, Martins Filho, Aderbal JureM a, Gabriel Hermes_, Moacyr Dalla, Berna_rdino Viana, _Mauro Benevides, Gastão MUller e .os Senhores Deputados Osvaldo Melo, Paulo Gu_e_rra,
Nilson GibsQn, Nosser Almei9a, Isaac NeWton e Ol~vir Gabardo, reúne-se a
COmissão· Mista- do Congie$So Nacional,' iliCuiiJbida _d~- e~_tu~o e pa_r~er
sobre as Propostas de Emenda à ConstituiÇão n' 5, 6 e 7, de 1982, que "alte·
ram o ariigo 39 d~a Constituição, elevando para SO<ro riúmero de Deputados
Federais". ~

nhor Deputado Jayro Maltoni.
·~··
.~ ~
. ~
Nada Inais ha.VeDdo a tratar,
rêunião.e, para constar, eu,
, Martinho José dos- Santos, Assisten~ _de ÇO:fu~.ssão_, la.,vrei, a _presente .~~
qüe, lida e aprovada, será assinada pelo, Senhor Presidente, demais membros.
daComissão e irã,;ã~ public~ção. ~
""

encerra-se a

J?eiX~ni :de. c_omp_arecer, por motlVOj~stifacado,_ os Senhores Senadores
Pedro SimoiÇGilva~. Rochà, Laélia de A;lcântara e os Senhores Deputados
~ano~l Ribeir_Ç), Çârl~ Nef~-on, JoSé_ Carfcis_Vàs~On.CetOS, U6ando J?aó_t3s e-

lwtrez F~;Í~d9. ~ ~.-~
.c
.
~. .
.-.
~ - ~ ·.•
~
·
Havend~-n~.~eto:.·regi~~nütl, ~~O ~bútos__os tra~all::l9~ pelo Senhor_ Pre~i~C?h~. DepliÜido· ÓJivir ·<:J~_bardo, que Sóiicita_;_
"iefmOS. regimentais,- a
dispensa di tdíiiia da A tá .da reunião antéíior qui, logo após, é dada como

~COMISSÃO MISTA

lncu~b~~~~- . ~~- ~x~mfn~-,~ emiti~- pÃr~~ ;~n:··a Propost~ --~;·:
Ém..ida à cómtil.ilçio n• ti: de 1982, ~Úe "atéi-a a re.laÇio do artigo·'

nos

.•.,, ·~,··':'~.:

.•.. ~·,"~' '··~,,.,, ,,, .· ... ~

• :·

·---··:E-~_-S$1:1\d_a_,__·o_ S_e11~o,r -~~dent~ co-~!,tr\i_c_~ hoa_!er r"!#~do os seguintes

, ~·· bficíóS:~s;n;;·cla Licl'erança '<io Partido Denio<:râtico Social -(PDS), no Sefiado .feder~!; irjdi~ndo 0 Senhor Senadw Aimir .finoo para íntegrara Co·
llll)sâo, ein s~l>Sti!PiÇãoa<Í Senhor Senador lirtah{Magaihi!es; n• 128/82, da
Lid~f'!$ d9 Partldó Dem0 crátleo Social,- (PDS),pa câmara dos DêpUta·
1-ós.~ .índi?a.n·d.-9 o S~ilbQr t>'ePutado Paulo- ·<;JuetTa: p~fa lnteg~ar ~ C?trtisSão,
em substituiÇão ào sinhor DePutado J~irÓ Majlalhies; e ri• 137/82, da Liderança do PartidÔ Democrático Socíal ((PDS), na Câmara dos Deputados, in·
dka-ildo os Senhores Deputados OSYaldo .Melo e Nosser Almeida para integrarem a Corl'lissã~:i, em substituiçã·o- ao~ ~enh_ores Deputados Josias Leite e
Claudino Sa]es.
Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Relator da matéria, Senador_ Moacyr Dalla, que emite
parecer favorável, em parte, às Propostas, nos termos do Substitut1Vo que
oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto contrârio
do Senhor Deputado Osvaldo Melo.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será ass:nada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão-e irá à publicação.

'

COMISSÃO MISTA

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
COnstituição n~' 11, de 1982, que estabelece prazo ao Presidente da
República a cumprir a instituição do seguro-desemprego, acrescentando artigo ao Capítulo das Disposições Gerais e Transitórias da Coqstituição''.

21 REUNIÃO, REALIZADA EM 20 DE MAJO DE 1982
Aos vinte dia do mês de maio do ano de mil novecen_tos e oitenta e dois,
às dezessete horas, na Sala de reuniões, da Comiss_ão de Finanças, no Senado
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Federal, presentes os Senbore~ Senaçlores Mo~cyr Dalla, Benedito Cane.las,
Luiz Cavalcante, Leite Chaves, GaStão MUller~ os Senhores Deputados Jorge Arbage, Jairo Magalhãés, Nilson Gibson, Jayro Maltoni, Nosser Almeida,
carias Santos, Ernesto de Marco e Elquisson Soares, reúne-se a Comissão
Misia do C~ngresSO 'Nàtio"nal, incuffi ~idã. 'cíe ~u~_o e parecer sobre a Pro pó~~
ta de Emenda à ConstituiÇão n• II, de 1982, qu~ "estabelece prazo ao Pres1·
dente da República a cumprir a instituição do seguro-desemprego, acres:~~:
tando artigo ao CaPitUlo das DispoSições Gerais e Transitóriás da Cons.tltuição".
Deixam-de colnpa~, por motiVo ji.Istificãdo, os Senhores Senadores.
Murilo Badaró, Lom~nto Júnior, L~iz F"ernand<ffreii-e, Evelâsio Vieira, L~
zaro Barboza e os Seilhor-éS Deputados AntôniO Morimoto, José Càrlos VasconCelos Amadeu Geaia~
. Havendo númerO- regimental, são abertos os trabaJhos pelo Senhor Pre-.
sidente, ·Deputado Càf1os Santos; q~e solicitã, DOs termos regii:nentais~ a· dispensa da leitura da Ata da reuniãO_ ànterior qü-ç, logo após, é dada como
aprovada.
·.·
. .
~
·~.
.. ~~,
Em seguida, o Senhor Presidente Comunic:a haver .recebido Ofícios n•
52/82, da Liderança do Partido Democrâtíco 'Social ,--PDS, na Câmara d~s·~
DepUtados, indicando ·a~ n?mes. dos .Senhor~ Deputad~s Jorge ~bage, Ntl..
son -Oibsori e Nosser_t\JmeiÇa, para integrarem a COiil_iSsão, em substituição_
dos -Senhofes DeputadOs .. Josias Leite, Osmár Leitão e José de Castro
~Coimbra e n• 063[82, da Liderança do Partido do Movimento Democrát)co
Brasileiro-PMDB, na Câma-ra dos_ Deputados indicando os nomes dos Se~
nhores Deputados Jo,c:é Carlos Vasconcelos, Sri;lesto c;l_e Mar-?o e Elquiss<?n·.
Soa!-es, pará integrãtem €:sta ComisSão em substituiçãO dos Senhores Dep:utados Edgard Amorim~_ JoeJ Vivas e P'~ixoto Filho, anteriorment~ designados.
Com1.i'nica, --ainda, que em· virtude da ~ubstituição do Vice~Presidente da Co·
missão, vai proceder a t?leição- do ca.r,$:0 va&o; sef!.do, declarado eleito o Se-

' lncumbicia de esiudo e parece~ sobre as Propostas de Emenda à
CoiíS!bulção n• OS, 06 e 07, ele 19~82, que "alteram o artigo 39 da
C~itUiÇiO Fedir&t:- etevãndó ·para
Deputados

~ptováda: .~,''~
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A-'?5 vin-te e seis _di_as d_<? ~ês d~ ~aio do_ ail~dc ~il ~()vecentós e oitcf1:t~-e~-·-~,.. ~- -·
ftois1)s de.zessete ho;,s,,!i_a Sala d!l,~l"issl!o ~Finll'!~s; no Senado Fóds:C<:'~·;:,
rai, presentes os Senhofe< Senadores Passos Pôfto, Jo:<é Lins, Almir Pintó, ~
Aderbal Jurema, João calinon, Bernardino Viana e os.Senhores Deputados: '
Os~aldo Melo, Honof~tO Viana, NÜsÕn Gibsoil, Rôrriu'ío Gaivão, Sebastiãb · ·
Arid~ãdC é Walter Silva, feórie-se a COmissão Mista iriCU(nbida de examinar_C_
emitÚ· parecer sobre. a ProPosta de Emenda à COMtitillÇãO n' 13,-de 1982, que
Haitúa a redação do-_A.rtfgo 60 e acrescimta artigo à COüStltuição Federal".'
DeiXam de cmppaiecer por motivo justificado, os Senhores Senadores
Tancredo Neves, JoSé Richa, Pedro Simon, TeotôniO Vilela, Gastão Miiller-e
os Senhores Deputados Haroldo Sanford, Nivaldo Kriiger, Rosa Flores,
Daso Coimbra e Milton Figueiredo.
.. Havendo númerO regimCntaJ, s3.o abertos Os irabalhm pelo Senhor Deputado Sebastião Andrade, Vice-Presidente da Comissão, que solicita, riOS
termos regimentais; a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que logo
após; é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica _haver recebido .Ofícios das
Lideranças do Partido do Movimento.Democ.râtico Brasilçiro, no Senado Federal e da Liderança do Partido Democrático Social, na Câmara dos Deputados; indicimdo o Senhor Senador Gasl~ão MUller e Deputados Osvaldo Melo,
Honorato Viana e Nilson Gibson, para integrarem a Comissão, em substitu"iÇão aOs Senhores S6n3dD_r Saldanha D_erzi e Deputados Fernando Gonçalves, Francisco Rossi e José Machado, respectivamente.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador João Calmon, que emite parecer favorável a Proposta n~' 13, 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 Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, e irá à publicação.

~
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n917, de 1982, que "'Acrescenta item ao artigo 112, nova seção ao Capítulo VIII do Título I, e renumera os arts.
144 e 145, da Constituição Federal."
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 1982

e·

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de mil novecentoS oitentã e
dois, às dezessete horas e trin.ta minutos, na Sala da Comissão de FiflançaS,
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy ~_agalhães, Eunice Michiles, Aioysio Chaves, Lenoir Vargas, Moac)rr Oalla~-.Ãde;rbal Jurema, Dirceu Cardoso, Gastão Milller, Affonso Caniãi'go e os Senhófes ·DePutados Francisco Rollemberg, José Ribamar Machado e Paulo Studart, reúnese a Comis-são Mista do Congresso Nacional, incurllb~da de exaiúhulr e-emitir
parecer à Proposta de Emenda à ConstitUição n9 17, de 1982, que ''Acrescenta item ao artigo 112, nova seção ao Capítulo VIII do TítUlo I, e renumera os
arts. 144 e 145, da Constituição Federal."
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhor-es Senadores
Evelásío-Vieíra, Lázaro Barhoza e os Senhores Deputados Jairo Magalhães,
Josias Leite, Hélio Levy, Eloar GuazeHí, Mârio Moreii-a, BrabO de cirv.ilho,
Júnia Maris_e e Peixoto Filho.
Havendo númei-o regiffiental, -são abertos os trabalhos pelo Senhor Deputado Paulo Studart, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, que s-olicita, nos termOs regimentaís, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior,
que, logo após, -é- dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Senador Aderbal Jure-ma, que emite parecer favorável à Proposta de Enienda
à Constituição n"' 17, de I 982.
Posto em discussão -e ·vO-tãÇão, é- o parecii- aPiovado, seril 'reSidções·.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Sai1.tos, AssiStente da ComiSsão;liviêl a
presente Ata que, lida e aprovada, sel-á assinada pelo Senhor Pfesidente_C:"írá
à publicação.
··
.
COMISSÃO MISTA

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituicão nQ 20, de 1982, que ·unâ noVa ·redação ao artigo 176, §
3<?, item 6 da Constituição Federal.''
2• REUNIÃO, REÁLIZAbA

EM

26 .DE MAIO DE 1982

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, n-a Sala de Reuniões da
Con1fsSão de --FinanÇas, no "Senado Federal, presentes os Senhores Senadores
Jorge Kalume, Passos Pôrto, Aderbal Jurema, João Calmon, João Lúcio,
Gabriel Hermes, Laélia de Alcântara, José Fragelti e os Senhores Deputados
Ossian Araripe, Wildy Viana, Adalberto Camargo e Raymundo Urbano,
reúne-se ·a ComiSSão Mista-do Congresso Nacional, incumbiUa de estudo e
parecer sobre_a proposta de Emenda à ConstituiÇão nl' 20, de 1982, que .. Dâ
nOvã rc!da_ç_ãO ao artigo 176, § 3"', íteffi VI, da Constituição Federal."
Deixáni de comparecer, por motivo justificado, os SenhOres-Senadores
Marcos Freire; OreStes Quércfa. EVelásio Víeira e OS-Senhores Deputados Jo~
siaS Leite, Jairo Magalhães, Ronaldo Ferreira Dias, Olivir Gabardo, Alcir Pimenta, José Maria de Carvalho e Octacílio de Almeida.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor deputado Ossian Ara-ripe, 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.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao relator da maté~ia, sen-adõf Joâo __ Calmon~- ciue emite pareçer favorável à _Proposta.
- -POSúl effi ~disCuSSão e ·votação, ê o--PareCer aprovado, sem restriçõeS.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a r~união e, para constar, eu,
Fiec;ieric_ Pil!_heiro Bàrreira, Assisteote de Comissão, l~vrei a presente Ata
qu~, lida e_aprovada, ser4 assinada pelo Senhor Presídente, demais membros
da Comissão e irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a proposta de
Emenda à Constituitão n"' 19, de 1982, que "Dá-nova redação ao arti~
go 195 da ConstitUição Federal."
2• REUNIÃO, REALIZADA El\f ioDE

Junho de 1982
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Aos vinte -dfo:is -do mês de maio do ano de mil nOve~entos e oitenta e dois,
às dezessete horas· e trinta rrlinutos, na sala da Cõmis.SâO'de FiitaOçaS, nO SCnado Federal, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Raimundo
Parente, Bernardino Viana, Jutahy Magalhães, Henriqu~__San~il!o,_ Gastão
Müller, Affrinso Camargo :os Senhores Deputados Jorge Arbage, Isaac
Newton, Nosser Almeída, Guido Arantes,--Elquisson SõB.i-es, ErneS-to de Marco, Jerõnimo Santana e João Gilberto, reúne-se a: COmissão Mista-inc'umbida
de examinar e -emitir parecer Sobre a proposta de Emenda à Constituição n9
19, de 1982, que "bá nova redaÇão ao artigo 1°95 ·da Constituição FeciéraL"

e

Deixam· de comparecer, por motiVO jUstificado, os Senhores Senadores
Aderbal Jurema, Lourival Baptista, Leite Chaves, Lázaro Barb.oza e os Senhores Deputados Ruy Bacelar, Antonio Morimoto e José Carlos Vasconcelos.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Gastão Müller, que solicita, nos tirmos regimé.nt3.is, a CUspensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é_dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofícios das
Lideranças do Partido Demo-Crático Social e do-Pãriido dO -ivlOVlffiento Democrático B-rasileiro, na Câmara doS Députados, iridicando os Senhores Deputados Jorge Arbage, Nosser Almeida, Guido Arantes, Elquisson Soares,
José Carlos Vasconcelos, Ernesto de Marco e Jerônimo Santana, para integrarem a Comissão em substituição aOs Seõ.hores Deputados Josias Leite,
Mendes de Melo, Rogério Rêgo, Eloar Guazelli, Geraldo Fleming, Edgard
Amorim e Nabor Júnior, respectivamente.
Prosseguindo, o Senhor Presidente conCede a palavra a: o- Relator, Deputado Isaac Newton, que emite parecer favorável à Proposta de Emenda à
Constituição n~' 19, de 1982-CN, na forma que apresenta.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprOvado sem restrições.

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 32, de 1982
--:- CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do DecretO~Iei n9 1.909, de 2~ d~ dezembro de 1981_, que "estabelece contenção de despesas orçamen~
tárias par_a o exercí_cio de 1982 e dá outras providências."
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE
1982
Aos Virité--e· sete dfaS dõ-ITiês de abfíi dO a·no de Oiit novecentOS e oitenta e
dois, às dezessete horas e trinta iniilütos, nà Sala' de Reuniões-·da Comissão áe
Finançãs, no-Senado Federal, presentes oS Sim-adores Raimundo P~rente, Jutahy Magalhães, Moacyr Dalla, José Uns, Lourival Baptista, Cunha Lima,
José Fragellí, José Richa, Mauro Benevides Cos Senhores Deputados Josias
Leite, Jairo Magalhães, José Carlos Fagundes, Ronaldo Ferreira Dias, Aluízio Bezerra e Mário Moreira, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 32, de 1982- CN, do Senhor Presidente
da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n9 1.909, de 28 de dezembro de 1981, que ..estabelece contenção
de despesas orçamentárias para o exercício de 1982 e dá outras providên_cias."
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Bernardino Viana, Affonso Camargo e_ os Senhores Deputados João Clímaco, Evandro Ayres de Moura, Carlos Nelson, Roberto Freire e Francisco Libardoni.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Lourival Baptista, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Senhor Deputado Aluízio Bezerra para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleiçãO, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador· M-auro ·senevldes ..........•...... ·.~·. ..... .. . 15 votos

'Sábado Íz 2101
Para Vice~Presidente:
Senador Moacyr Dallas ......................•. ~.....
Em branco .. , . . . . . . . . . . .... . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . .

14 votos
1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Mauro Benevides e Moacyr P~lla.Assumindo a Presidência o Senhor Senador M_auro Benevides agradece,
em nome do Senhor Senador Moacyr Dalla e no seu próprio, a honra com
que foram disfingtiidos e designa- o Senhor Deputado Evandro Ayres de
Moura para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, p-arã-Constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente d~ _Comissão1 lavrei_ a pi"esente Ata
que, lida e aprovada, será. assinada pelo Senhor Presidente da Comissão_ e irã
à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9
38, de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.912~ de
29 de dezembro de 1981, que -"altera a Lei n9 4.452, de 5 de novembro
de 1964".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 4 DE MAIO DE 19g2
Aos- quatro dias do mês de maio do ano de mil noveceptos e ~itenta e
dois, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da ComisSão- de Finanças,
do Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins, Jutahy Magalhães, Martins Filho, Jorge Kalume, João Lúcio, Bernardino Viana, Gastão
MUller e os Senho_res Deputados Waldmir Belinatti, Darcy Pozza, Jorg~ Uequed, Walmor de Luca e José Carlos Vasconcelos, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de examinar e émitír parecer sobre a Mensagem n9 38, de .1982CN, do Senhor_P_r_~identc da República submetendo à delib~Jª-ção d9 Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.912, de 29 de dezembro de 1981,
que "altera a Lei n9 4.452,_de 5 de novembrÕ de 1964".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Mendes Canale, Tancredo Neves, Lázaro Barboza, Evelásio Vieira e os Senhores Deputados Nagib Haickel, Temístocles Teixeira, Aécio Cunha, Cesárfo Barreto, Mário Frota e Joel Lima.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalume, que declara instalad~-a

CoiTl"iSSiO. ---------------------- ----------- ---------

-

Em obediência a dispositivo regimental, O Senhor Presidente esclarece
que irã proceder a eleição do_Presidente e do Vice-Pre~iQ.ent~ da Çonjissão.
Distribuídas as cédulas, _o Senhor Senador Jorge Kalume convida o Senhor
Deputado José Carlos Vasc_oncelos para funcion3f cofiO eSCnitinadõt.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte -resuftado:
Para Presidente:
Deputado Walmor de Luca ........ ~· ..... -.. --~·-· ·~~·~
11 votos
1 voto
Em branco ..............,.-~~-·~~~··~--···~--··-·--··-.~·
Para Vice-Presidente:
Deputado Nagib Haickel ·············~·-·-..·~-~···~~··
l2 votos
São declarados ele_itos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os
Senhores Deputados Walmor de Luca e Nagib Haickel.
Assumindo a PÍ'esidência o Senhor DePutado Walmor de Luca agradece,
em nome do Senhor Deputado Nagib Haickel e no seu próPrio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador José Lins para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, AssiStente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irã à
publicação,

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 45, de 1982CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.918, de 14 de janeiro
de 1982, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral e dá outras providências".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 1982
Aos doze dias do mês de maio do ano de mil novecent9s e oite~ta e dois,
às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Fi-

nanças no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins, Moacyr Dalla, Eunice ~ichiles, Martins Filho, Lourival Baptista, Jutahy Magalhães, Dirceu CardÕ;o, Ag(mor ·Maria e os Senh()res Deputados Sebastião
Andrade, Francisco Li_bardoni, Antônio Mazurek, Pedro Samp3.ío e Luiz
Baccarini, reúne~se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n9 45, de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submeten~
do à deliberação do Congresso Nacional o tex_to_ do Decreto~lei n9 1.9_18, de
14 de janeiro de 1982, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos
servidores da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral e dâ outras providên~
cias'~.

Deixam de comparecer, por ~otfvo justificado, os -Senhores senadores
Alberto Silva, Evelásio- Vieira, Gilv~Jl Rocha e os Senhores Deputados José
Fernandes, Adauto Bezerra, Vingt Rosado, Maurício Fruet, Júlio Costamilan e Natal Gale.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Lourival Baptista que declara ins·
talada a ComisSão.
Em Obediência a diSpOsitivo regimental,- o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do_ Presidente e_do Vice-Presidente da Comissão.
Dístribuída as cédulas, o Sehhor Senador Lourival Baptista convida o Senhor
Deputado Sebastiã.o Andrade para funcionar como esCrutinador.
Procedida a eleição, vefifiC?-se o segu_inte resultado:
Para Pre-Sidente: -Deputado Pedro S~mpaio .. ~ ....... ~ ~ ..........- ;-~-....
Em branco ... A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . .

12 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:
Deputado Natal Gale ........... , ....... _...........
12 votos
Em branco ······-············~·~···-·~-"o••···········
1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Pedro Sampaio e Natal Gale.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Natal Gale agradece, em
nOme do Senhor Deputado Pedro Sampaio e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Martins Filho para relatar a _m~téria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Martinho José dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. demais membros da
Cõmissãõ e irá à püb1kação. COMISSÃO MISTA
_, __ !nc!l-mltíc!Q, de estud() f! pãre~e~sobre a Mensagem n9 46, de 1982(_ÇN), do Senho_r Presidente__da_~epública submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.919, de 14 de janeirode 1982, qUe "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais e dá outras.
providências''.

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 1982
Aos doze dias do mês de maio do an_o de mil novecentos e Oitenta e dois,
-às dezesseis hor~s e quarenta e cinco minutos, na Sala da Comissão de Fi~
nanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume,
Gabriel Hermes, Aderbal Jurema, Bernardino Viana, João Calmon, José
Fragelli, Alberto Silva, Laélia d~ Alcântara e Deputados Castejon Branco,
Evaldo Amaral, Francisco Libardoni e Luiz Baccarini, reúne-se a Comissão
Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 46, de 1982-(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.919, de 14 de
janeiro de 1982, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarfas dos TribUnais RegiOnais Eleitorais e dã o_utras providências".
DeiXam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Jutahy Magalhães, DírCeu Cardoso, Mendes Canale e Deputados Fernando
Gonçalves, Hermes Macedo, Salvador Julianelli, Pitulo Lustosa, Júlio Costamilan, _Maurício Fruet e Pedro Sampaio.
De acordo com o que preceitua o_Regimento Comum, assume a Presidência, eyentualmente, o Senhor Gabriel Hermes que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositívo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irã ptóceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor
Deputado Evaldo Amaral para funcionar como esCrutinador.
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Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Jost!: Fragelli ...............•_....... ·- ._...... 11 votos
Em branco ...............•. ··~· ··-·. -~ ···-~----~--~---"'- 1 voto
Para Vice-Presidente:
Senador Gabriel Hermes ............... ··-··-·- ..... ~A _lO votos
Senadora Laélia de Alcântara ................ ·-· ,_,....
2 votos
São declã.rados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores José Fragelli e Gabriel Hermes.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador José Fragelli agradece, em
nome do Senhor Senador Gabriel Hermes e no seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Castejori Brarico 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, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nfil SI, de 1982(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nfil 1.920, de 14 de janeiro de 1982, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal e dá outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 1982
Aos dezoito dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no SCnado Federal, presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema, Lourival Baptista,
Moacyr Dalla, Luiz Cavalcante, Lenoir Vargas, Bernardino Viana, Agenor
Maria. Laélia de Alcântara e DeputadOs Josias Leite, Ruy Bacelar,. Isaac
Newton e Rogério Rego, reúne-se a Comissão Mísfã inCumbida de estudO- e
parecer sobre a Mensagem n• 51, de 1982-(CN), do SenhorPresideiúe daRepública submetendo à deliberação do Congresso NàCional o texto do
Decreto-lei n9 1.920, de 14 de janeiro de 1982, que '"feajusta os vencimentos;
salãriós e provetitos dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de
Recursos e do Conselho da Justiça Federal e dã outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os S~nhores Senadores
Mendes Canale, Alberto Silva, Saldanha Derzi e Deputados Antônio Mori"
moto, Mendes de Melo, Elquisson Soarei, Milton -Figueiredo, Ta=rcísio Dei·
gado, Marcello Cerquéira e· OdacíliO'éfe Almeidi.-----.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum_, assu~e a Presi~
dência, eventUalmente, o Senhor Senador Lourival Baptista que -declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o _Senhor Présidente esclarece
que irá proceder--à eidção do_- Presidente e do Vice-President~ d~ Co~·lissão.
Distribuídas :is céduliS, o Senhor Senador Loul-iVai Baptista convida o Senhor Deputado Josias Leite para funcionar como escrutinador.
Procedida a elt!ição. vei-ifica-se o seguinte resUiiado:
Para Presidente:
Deputado Milton Figueiredo ............ _........ ~ . • . . •..
Em branco ·····-····-·~········~~-~~--·-···~-~·-·······
Para Vice-Presidente:
Deputado Isaac Newton .............. ~ .• _ -·. -~~ ·-- _w.
Em branco ._ .. _:-_.~ . .... -..•...~ ..••..• ~ ••. .:~---··········:

10 votos
2 votos
10 votos
2 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presiderite, os
Senhores Deputados Mílton Figueiredo e Isaac Newton.
O Senhor Depu-tádo fsaac Newton, Vice-PreSidente, no exercício cia Pfesidência, agradece, em nOme dá SCDhOTDeputado Milton Figueiredo e no seu
próprio, a honra com que foram áistiriguidoS designa o SenhOr Senador
Lourival Baptista- parâ relatar a matêria.

·e

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, pata constar, eu,
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente de Comissã-o, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.

Junho de 1982

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem nfil
53, de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Naciorial o texto de Decreto-lei nfil 1.922, de
18 de janeiro de 1982, que "reajusta os vencimentos, salârios e proventos dos Servidores do Superior Tribunal Militar e das Auditorias
da Justiça Militar e dá outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 1982
Aos dezoito dias do mês de maio do anO~- de ffiif novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças,
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Jor~
ge Kalume, Passos PôrtO, Lom~nto Júnío_~. Almir_"Pinto, Ga~riel Hermes,
Leite Chaves, Laélia de Alcântara, José Fi'<igelli e Deputados Wilson Falcão,
Ubaldo Barém, Leorne Belém e Geraldo Fleming, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 53, de 1982CN, do Senhç;r Presídent~_ ~a República stibmet~ndo à deliberação do Congresso Nacional o texto do oecreto-lei n9 l :922, de 18 de janeiro de 1982, que
"Reajusta os vencimentOs, salários e proventos dos Servidores do Superior
Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar e dã outras providênicas".
Deixam de comparecer, por motivo justH1cado; os Senhores Senadores
Evelãsio Vieira, Mauro Benevides e Deputados Josias Leite, Raul Bernardo,
Antônió Ueno, Carlos Augusto, Paulo Torres, Pedro Ivo e Brabo de Carvalho.
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 regimen-tal, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distríhuídas às cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor
Deputado Leome Belém para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleiÇão, verifica-Se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Geraldo Fleming . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 12 votos
I voto
Em branco ......•....................... -. . . . . . . . . . . .
Para Vice-Presidente:
Deputado Raul Bernardo ... -.... -........_...•._........
13 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vi~-Presidente os
SenhOreS Deputadós GeraÍdo Fiéffiing. e- Rául Bernardo.
Assumindo a Presidênci~ o Senhor Deputado Geraldo Fleming agrade·
~. ~ffi nome -9o Senhor p_ep1,1tado Ra~l Berr13.rdo e no seu próprio, a hon_ra
com que foram distinguidos e designa o Senhor Seilador Jutahy Magalhães
para relatar a matéria.
Nada maís havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a preSente Ata que. lida e aprovada. serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nfil 56, de 1982~
(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do cOnCresso-NacioO:~t o textO do Decreto-lei n9I.923, de 20 de janeiro de 1982, que "modifica a legislação que dispõe sobre o Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS".
II• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM I• DE JUNHO DE
1982
Ao primeiro dia do mês de junho do ano de mil noveçentos_e oitenta e
dois, às dezesseis horas e vinte minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores_Senadores Jutahy Magalhães, Passos
Pôrto, Almir Pinto, JOrge Kalume, João -caimon, Alberto Silva. Gastão
MUller, Affonso Carnargo, Henríque Santillo e Deputa-dos José Penedo,
Ubaldo Barém e Nabor Júnior. reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'>' 56, de 1982-(CN), do Senhor Presidente
da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
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".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
João Lúcio, Mendes Canale e Deputados Albérico Cordeiro, Humberto Sou-
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to, José Torres, Brasília Caiado, Antônio Morais, Carlos Bezerra, Francisco

Procedida a eleição, verifica-se o seguinre resultado:

de Castro e Lúcio Cioni.

Para Presidente:

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada
a Comíssão.

Senador Affonso C amargo • . • . • . • • • . . . . . • • • . . • • . • • . . • • . • 3votos
Em branco • . . • • • . . • • . . • • • . • . . • • • • . • • . • • • . • • • . • • • . • • • . • 1 voto
P3ra Vice-Presidente:
Senador Almir Pinto • . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • . . . 3votos
Em branco .....................•.....•....••..•.. -~ . . . . I voto

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esçlarece
que irâ proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pifitó-COnvida o Senhor De-

putado Nabor Júnior para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o segUinte resultado:
Para Presidente:
Senador Alberto Silva .............. ~. _.. ~-..........
Em branco ············~~--~ ....
~
-~···
A

• •- • • • • • • •

•••••

11 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:

Senador João Calmon ...................•-..... . . . . . . 10 votos
Em branco -;-..........•............ ~-· ..• ~ ••...•• -..
2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Alberto Silva e João Calmon.
Assumindo a Presidência o Senhor Sç:naQor AIQerto Silva agradece, em
nome do Senhor Senador João Calmon e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado libaldo Barém para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião ~ para constar, eu,
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente de Comissão, lav~i a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irã _à publicaçãO.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9
58, de 1982-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei n9 4, de 1982-CN, que
uDispõe sobre a fixação do valor das anuidades e taxas devidas aos
órgãos fiscalizadores do exercício profissional''.

!•REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 4 DE JUNHO DE 1982
Aos quatro dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dez horas, na Sala da Comissão de Finanças, rió.Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Almir Pinto, Affonso Camargo e Deputado Nilson Gibson, reúne--se a Comissão Mista, incumbida de
examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n"' 58, de 1982-CN, pela qual o
Senhor Presidente da República comunica haver vetadO, pardalm6nte, o Projeto de Lei n9 4, de 1982-CN, que ••Dispõe sobre a fixação do valor das anuidades e taxas devidas ao_s órgãos fiscalizadores do exercício profissional".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados
Antônio Pontes e Airton Sandoval.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador BernardiriO VIana, -qúe dechira iiistalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo reginiental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas o Senhor Senador Bernardino Viana convida o Se-nhor Deputado Nilson Gibson para funcionar como escrutinador.

São declarados eleitos, repectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Affonso Carnargo e Almir Pinto.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Affonso Camargo agradece,
em nome do Senhor Senador Almir Pinto e no seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor DepUtado Nilson Gibson para relatar
a matéria.
Nada roais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e irá à publicação.
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".

tuc 2• REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 1982

Aos catorze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores João Calmon, Jorge Kalume, Eunice Michiles, Raimundo Parente, Passos Pôrto, Lourival Baptista,
Alberto Silva e Deputados Nosser Almeida, Horãcio Matos, Isaac Newton e
Juarez Furtado, reúne-se _a Comissão Mista do C_ongresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Delegação Legislativa n~? 02, de
1982, que "Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para elaboração de lei criando em cada unidade da federação um "C~ntro de Treinamento e Educação de Trânsito".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Leite Chav-es, Lázaro Barbosa, Mendes Canale e Deputados Josué de Souza,
Raul Bernardo, .Saramago Pinheiro, Walter Garcia, Octacílio de Almeida, Tidei de Lima e Mário Stamm.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pela Senhora Senadora Eunice Michiles, Vice-Presidente no exercício da Presidência, que so·
licita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como aprovada.
Prosseguindo, a Senhora Preside-nte Concede a palavra ao Relator da matéria, Deputado Nosser Almeida, que emite parecer favorável à Proposta de
Delegação Legislativa n' 02, de 1982, na forma de Projeto de Resolução.
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, serã assinada pela Senhora Presidente, demais membros
da Comissão_ e Irá à publicação.

•
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 6• REUNIÃO, EM 14 DE JUNHO DE 1982
1.1-ABERTURA

-Projeto de Lei da Câmara n• 69/82 (n' 5.931/82, na Casa de origem), que concede pensão especial à Sr" Maria do Carmo Santos Guedes.
2.2 - Ofícios

1.1.1 -Comunicação da Presidência
Inexistência de quorum para a abertura da sessão.
1.2- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2- EXPEDIENTE DESPACHADO
2.1--0fícios do St. _19-Secretádo da Ci_mara dos Deputa_dos
N9 219/82, comunicando a aprovação das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n• 1/82 (n' 5.495/81, na Casa de origem).
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

-Projeto de Lei da Câmara n• 67/82 (n• 5.850/82, na Casa de origem), que concede pensão especial ao escultor Francisco Biquida dy Lafuente GU.arany.
-Projeto de Lei da Câmara n• 68/82 (n' 5.848/82, na Casa de origem), que concede pensão e,special à atriz Henriette Fernande Zoé Morineau.

N• S-14/82 (n' 438/82, na origem), do Prefeito do Município de São
Paulo, solicitando autorização do Senado para que aquela Prefeitura possa realizar operação de empréstimo externo para o fim que especifica.
N' S-15/82 (n' 223/82, na origem), do Governador do Estado de São
Paulo, solicitando autorização do Senado para que aquele Estado possa
realizar operação de empréstimo externo para o fim que menciona.
2.3 -

Requerimento

N<? 120/82. subscrito pelo Sr. Helvídio Nunes, de transcrição de matéria nos Anais do Senado.
3 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Lomanto Júnior, pronunciado na sessão de 3-6-82.
4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÓES PERMANENTES

ATA DA 6• REUNIÃÚ, EM 14 DE JUNHO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
PRESIDr.NCIA DO SR. JARDAS PASSARINHO

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM,SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Laélia de Alcântara - Eunice Michiles - Aloysio Chaves - Jarbas
Passarinho- Alexandre Costa- Alberto Silva- Helvídio Np.nes- -Almir
Pinto- Martins Filho- Humberto Lucena- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Pass_os Pôrto- João Calmon- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro - Arriã.fã.l Furlan- José Fragelli- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 20 Srs. Senadores. Entretanto. não hã em plenãriá-o qUOrum mínimo regimental para a abertura da sessão.
Nos termos do§ 29 do art. 180 do RegiiD.entO Interno, o Expediente que
se encontra sobre a mesa serâ despachado pela Presidência, ii:tdependentemente de leitura.

---~-e~t~~ coqdições_, YOU_encerrar_ a presente rel!nião, designando para a
sessão _ordinãria çie amanhã, ~ seguÍf!!~

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único. do Projeto de Resolução n'll60, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 953,
de 1981), que autoriza a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP,
a Cohtratãr Opei'ãção de crédito nO Valor de Cr$ 772.500.000,00 (setecentos e
setenta e_ dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob no 954, de 1981, da Comissão
- d~t Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
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PARECERES, sob n•s 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, fa:Vorâvel.
9
Votaç-ão,- em turno (mico, do Projeto de Resoluç~o _n9 25,_d~ 1982 (apre~
sentado pela Co~1issão de Economia como_ conclusã:~):lç se_U Pã"r~cer n'? 145,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a elevar em
Crs-7 .279.000,00 (Sete _inilhões,- dlJ.ze_htos e setenta e nove mil cruzeiros) o
-montante Oe sua<lívida co~so-lidada, tendo
PARECERES, sob n•s 146 e 147, de 1982, das Comissões:~
3
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e juridicidade, com
Votação, em turno único, dó Projeto de Kesolução n'? _122, de-f98f (apre~_--~ VOto vencido do Senador Dirceu Cardoso, e
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'l 781,
-de Municípios, favoráveL
10
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar emCr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos
Votação, em turno únlCõ, dó Projeto de Resolução n'l 33, de 1982 (apre~
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
sentado pela CómisSão de Economia como conchiSão de seu Parecer n'l 189,
PARECERES, sob n•s 782 e 783, de 1981, das Comissões:
de 1982}, que autoriza a Prefeitura Municipal de !ta pira (SP) a elevar em Cr$
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
29.745.360,00 (vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezen-de Municípios, favorâvel.
tos e sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9-s 190 e 191, de 1982, das Comissões:
4
-de Constituição e Justiça, pela -co-nsfítucionalidade e juridicidade; e
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'll55, de 1981 (apre=--:-de Municípios, favorâveL
sentado pela CoitiiSsão -de EcOriomia ·c-omo- cOnclusão de Seu Parecer n'l 939",
11
de 1981, com voto vencido do Senador José Fragelli), que autoriza a Prefeitu~
Vot_ação, em turno úniç~, do Projeto de ~esol':lção n'l 38, de 1981 (aprera Municipal de Nova Venécia (ES) a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze
sentado Pela Cõinissâo
ECOnOiniã" ComO- Cõi:tdUSão -de seu Parecei n'? 279,
milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida
de 1981), que autoriza ã Prefeitura Municipal de Rio Clarõ (SP) a elevar em
consolidada, tendo
Cr$ 282.483.830,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
PARECERES, sob n•s 940 e 941, de 1981, das Comissões:
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
-de ConstitUiÇão e Justiça, pela constitucíonãlidade e juridicidade,
tendo
como voto vencido dos Senadores Hugo Ramos, José Fragelli e Tancredo
PARECERES, sob n•s 28-0 e ~281, de 1981, das Comissões:
Neves; e
- df! Constituição e Justiça, pela constitué10h"alidade e juridicidade; e
-de MunicípiOs, fãvorâvel.
-de Municípios, favorãvel.
5
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 192, de 1981 (apreVotação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 13, de 1979,
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.159,
de autoria_ do SCiiador Mauro- Benevides, que dispõe sobre a concessão de
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipãl de Valinhos (SP) a elevar em
aposentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica, tendo
CrS 28.091.520,00 (vinte e oito milhões, noventa e u-m mil, quinhentos e vinte
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
PARECERES, sob n•s 1.160 e 1.161, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social. favorável;
-de ConstituiçQo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
- de Saúde, favorãvel; e
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
-de Munidpios, favorãvel.
Viana e José Fragelli.
6
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 183, de 1981 (apreVotação, em primeiro turn~-. -cio Pro}eto de Lei do Senado n"' 329, de
sentado pela Comissão de Economia como concluSão de seu Parecer n9 1.098,
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Conde 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Graride do Norte a elesolidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
var em CrS 29.364.200,00 (vinte e nove niilhões, trezentos e sessenta e quatro
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s t.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
PARECER, sob n• 1.099, de 1981, da Comissão~
Cónstitiiiçlio e Justiçá, pela Colistitucionalidade e juridícidade;
-de Constituição e Justiça, pela constitucioti.alidade e juridicídade, com
~--de- Leiislação Social. favorável; e
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
- de Final)ças, favorãvel.
14
7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 258, de 1981 (apre1981, de autoria do Senador Luiz Viana, _que declara o Marechal-do-Ar
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'l 1.424
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar
PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões'
em Cr$ 8.613.200-,00 (Oito rililhões, seiscentos e treze mil e _duzentos cruzeiros)
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridíCiâade e, no
o montante de sua dívida consolidada, tendo
méi"1to, favoiãvel, nOS termos de substitutivo que apresenta; e
PARECERES, sob n•s 1.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
- de Educação e Cultura. favorável ao -substitutivo da Comissão de
-de Constituição e Justiça, pela constítucionalídade e juridicidade, com
COnstituição e JuStiça.
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de MunicípioS, favoráVeL
15
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 225, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.285,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal (MG) a elevar em
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua- díviaa· êonSolid3.da, tendoPARECERES, sob n•s 1.286 e 1.287, de 1981, das Comissões:
-de Constituição i Justiça~- pela constitUciOiialidade e juridiCídade, cOm
voto vencido do -Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios. favorável.

de

- - ae

8
Votação, em turno único~- do Projeto de Resolução n9 266, de 198 I (apresentado pela Comissão de Economia comO conclusão de seu Parecer n9 1.452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Muriicipal de Catanduva (SP) a elevar em
CrS 39.300.000,00 (trinta e nove milhões e trezentos mil cruzeiros) o montan~
te de sua dívida consolidada, tendo

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 Justiça, pela constitucíon"alidade e juridicidade e, no
mérito. favorável.

•
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Votação, em primeíro turiiO, do Projeto de Lei dÕ Senado n9 255, de
_1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 131' salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das ComiSsões:
- de ConStituirão e Justiça, pela constitucioriaHdade Cjllridícidade;
- de Legislarão Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.
17
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 FA VORÃ VEIS, 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.
18
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 40, de 1981 (apresentado pela Comissão- de Economia como conclusão de seu Parecer n9
31~. de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
de Municípios, favorável,
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/!n, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reeXame da Comissão de Constituição e Justiça.)

crs

19
Discussão, em primerro turno, do Projeto de lei do Senado n9 309, de
1979, do SenadOr Gí:tbríel Hermes;-que dispõe sobre o exefcicio d3. aUditOria
contâbil e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, âas Comissões:
-de Constiiuição e JustlçQ, pela COnStituCiOnalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável:
- de Sen•iço Público Civil, contrário; e
-de Economia, favorâvel, 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)- Estâ encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 14 horas e 40 minutos.)
EXPEDIENTE DESPACHADO
NOS TERMOS DO § 2' DO ART. 180 DO REGIMENTO INTERNO
OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N• 219/82, de 11 do corrente, comunicando a aprovação das Emendas
do Senado ao Projeto de L.ei da Câmara n' 1, de 1982 (n' 5.495/81, na Casa
de origem), que autoriza a criaçãõ de municípios no Território Fedeial de
Roraima, e dá outras providências. (Projeto enviado à sanção em ll~6-82.)
Projetos recebidos da Câmara dos Deputados e que receberão emendas na
Comissão de Finanças, nos termos do art. 141, item II, do Regimento Interno.
PROjETO DE LEI DA CÂMARA N• 67, DE 1982
(N• 5.850/lf2, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Concede pensão especial ao escultor Francisco Biquida Dy Lafuente Guarany.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19. ~concedida, a Francisco Biquida Dy Lafuente Guarany, uma
pensão mensal especial de valor correspondente a 3 (três) vezes o valor dosalário mínimo v-igente na·- Bahia.
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Parágrafo único. Essa pensão não se estenderá a descendentes ou a
eventuais- herdeiros do beneficiado.
Art. 29 A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Previdenciãrios da União- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 3~ Esta lei entra cm vigor na data de sua publicaç_ão.
Art. 49 Revogam-Se- as disposições em- contrãrio.
MENSAGEM N• 77, DE 1982
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Educação e Cultura, o anexo projeto
de lei que Hconcede pensão especial ao escultor Francisco Biquida dy Lafuente Guarany".
Br~silia, 2 de mar5o _de 1982. ~João F~KJ-re_iredo
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 177, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1981,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência
proposta de projeto de lei visando conceder pensão especial ao escultor Fran~
cisco Biquida dy Lafuente Gi.Iarany.
GUarany, residente em Santa Maria da Vitória, no Estado da Bahia,
onde até há pouco trabalhava, nasceu em 2 de abril de 1884 e hoje, com 97
anos de idade, é lúcido e saudável. É o autor de mais de 2/3 das carrancas ostentadas pelas barcas que navegam o Rio São Francisco, muitas das quais
pertencem, atualmente, ao Museu da Marinha e a coleções particulares.
A história -dessas estátuas de proa das embarcações, entalhadas em ma~
deira, está intimamente ligada à própri'a história dos rios, de suas lendas e de
sua mística, alimentadas pela superstição e pelos temores dos remeiros e dos
vareiros, habitantes daquelas águas, que viam, nas figuras fantásticas das carrancas, poderes mágicOs para protegê-los contra a visão do mal.
Guarany enriqueceu eSs-as histórias com suas figuras de barcas, as quais
batizava com nomes de animais pré-históricOs e de persoli.agens da mitologia
indígena: Galocéfalo, M-edostanteo, lgatoni, Caipora, Capelobo, Curupuma,
Aratuy, Salaô, Melozan, Pirajã e outros, que bem atestam a presença de uma
alma de artista~ não apenas :Qlâstico, ITlas, também, folclórico.
Seus trabalhos estão, hoje, classificados e cadastrados, desde quando,
cessada a fabricação de barcas fluviais, as carrancas passaram a despertar interesse de colecionadores e de estudiosos do País e do exterior, tendo fotograM
fias das carrancas de Guarany aparecido na imprensa de Paris por iniciativa
do Comité Internacional pour l'Etude des :F'iS:ures de Proue, órgão patrocina~
do pela UNESCO.
Mas Guarany não foi apenas-carranqueiro. Tendo_ iniciado sua atividade
profissional como carpinteiro, marceneiro, imaginário e tanoeiro, durante 39
anos exerceu em sua cidade o cargo de Juiz de Paz, e durante 35, o de Observador Plúvio-Fluviométrico, informando, diariamente, ao Ministério da
Agricultura, o nível das águas do rio.
Apesar de várias tentativas, não logrou aposentadoria e recebe, apenas, a
importância inensal de Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros) equivalente a pensão de velhice.
Os reconhecidos méritos do artista que o tornam credor do amparo do
Poder Público, quando, por avançada idade, está imPossibilitado de trabalhar, justificam, no meu- enteitder, a medida proposta.
Reítero a-Vo"ssa Excelência os protestoS do meu mais profundo respeito.
- Rubem Ludwig.
(À Comissão de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 68, DE 1982
(N• 5.848/82, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Concede pensão especial à atriz Henriette Femande Zoé Mori~
neau.
O CongresSo Nacional decreta:
Art. 19 É concedída a Henriette Fernande Zoé Morineau uma pensão
mensal especial de valor correspondente a 5 (cínco) vezes o maior salário
mínimo vigente nó- País.
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Parágrafo único. Essa pensão não se estenderá a descendentes ou a
eventuais herdeiros do beneficiado.
Art. 29 A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Previdenciârios da União- Recursos sob SuperviSão do Ministério da Fazenda.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãtio.
MENSAGEM N• 75, DE 1982
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 5 I, da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Educação e Cultura, o anexo- projeto
de lei que Hconcede pensão espeCial à atriz Henriette Fernande Zoé Morineaun.
Brasília, 2 de março de 1982. -João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 176, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1981,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência
proposta de Projeto de Lei concedendo pensão especial, por relevantes serviços prestados ao teatro brasileiro, à atriz Henriette Morineau, francesa de
nascimento e naturalizada brasileira, há trinta e oito anos radicada no Brasil.
Henriette Morineau apresentou-se pela primeira vez, no Rio de Janeiro,
em 1943, representando em Protuquês e, desde então, vem trabalhando, ininterruptamente, nas cenas do País, em teatro cinema e televisão, como intérprete, diretora e produtora, mantendo, sempre, em alto nível, a qualidade dos
espetâculos de que participa.
Em decorrência dessa atuação foi várias vezes preiiliada com medalhas
de ouro, e outros troféus e, em 7 de setembro de 1948, foi condecorada pelo
Governo brasileiro "Cavaleiro da Ordem do Cruzeiro dõ- Sur·-.
A insigne dama do teatro nacional atinge a velhice mas continua em atividade, para manter-se. No momento se restabelece de enfarte de que foi acometida em São Paulo, no palco, em plena atuação.
Uma pensão especial que lhe assegure meios de tranqUila sobrevivência
é, no meu entender, a forma efetiva do Gov_erno retribuir os serviços que
Henriette Morineau prestou e continua a prestar à cultura nacional.
Reitero a Vossa Excelência protestos do meu mais profundo respeito.
Rubem Ludwig.
(À Cõúi1Ssão de FinanÇas.)

de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo Projeto de
Lei que "concede pensão especial à Sr• Maria do Carmo Santos Guedes".
Brasília, 16 de março de 1982. ::-- João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 383, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1981,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter a Vossa Excelência proposição visando estabelecer pensão especial para a viúva do Fiscal de Tributos Federais, Agripino
Guedes, que, indicado para apurar irregularidades relativas à restituição do
Imposto sobre Produtos Industrializados e ao recolhimento do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias no Território Federal do Amapâ, de que dã
conta o Inquérito Adminrstrativó iOStaui"ado pela Portaria SRF n9 557, de 14
de novembro de 1980, foi assassinado no dia-li de abril de 1981, em decorrência do trabalho que vinha efetuando.
2. Contava o ex-servidor com apens 58 anos de idade, dos quais 39
anos e 10 meses de serviço público, o que vem demonstrar ter dedicado toda a
sua vida à causa pública.
3. A atual política de pessoal desenvolvida pelo Governo visa à valorizaçãq do servidor público e essa valorização significa o reconhecimento oficial do bom desempenho de funções, principalmente aquelas que impliquem
perigo para a integridade física ou, até, risco de vida para o funcionário.
4. Estava o servidor em causa em pleno desempenho de uma missão es~
pecial, quando foi colhido pelo evento.
5. De acordo com os atuais critéríos de progressão funCional, o faleci~
do servidor teria condições, sem dúvida alguriia, de citirigir o final de carrelni
e passar à inatividade na última referência da classe, garantindo à sua família
a estabilidade financeira desejada, não fosse o infausto acontecünento.
6. Na verdade, não há, na legislação vigente, dispositivo cjue regule a
concessão de promoção Hpos mortem", por ato de bravura no cumprimento
do dever. Entretanto, tal omissão não se tornaria ra-zão bastante para que se
deixe de encontrar uma solução justa e áâequada para casos da espécie, como
o presente.
7. Nessas condições, e considerando que caberia ficar patente o recoOhecimento a Um furicionário que perdeu a vida no estrito cumprimento do
dever, submeto a Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, medida viável no
caso, que concede à Sr• Maria do Carmo Santos Guedes uma pensão especial
no valor equivalente à remuneração da classe .. S", referência NS-25 da categoria funcioÕ.al a que pertencia o s_ervidor, nesfa compieendido Õvencimento
e as gratificações de tempo de serviço e de produtividade.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
elevada consideração e apreço. Ernane Gal~·êas, Ministro da Fazenda.
(À Comissão de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 69, DE 1982
(N•5.931/82, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República

Concede Pensão especial à Sr• Maria do Carmo Santos Guedes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É concedida a Maria do Carmo Santos Guedes, viúva do Fiscal
de Tributos Federais Agripinó Guedes, assassinado no dia 11 de abril de
1981, em decorrência do trabalho que vinha efetuando como membro da Co~
missão de Inquérito incumbida de apurar irregularidades no recolhimento de
Tributos no Território Federal do Amapâ, a pensão especíãl mensal, equivalente à remuneração da classe "Sn, Referência NS~25, da categoria funcional
a que pertencia o "de cujus", nesta compreendidos o vencimento e as gratificações de tempo de serviço e de produtividade.
Art. 29 O benefício instituído por esta lei é instransferível e inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, inclusive pensão previdenciãria, ressalvado o direito de opção, e se extinguirá com a morte
da beneficiária.
Art. 39 A despesa decorrente desta lei correrá à conta de ETicargOs-Pre-videnciários da União- Recursos sob Supervisão do Minístério da Fazenda.
Art. 49 Esta lei entra em vigor ria data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em conirãr10~- --MENSAGEM N• 83, DE 1982, DO PODER EXECUTIVO
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Naciori3.l:_
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho a honra de subme-ter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição

O FI CIOS
N' S-14/82 (n' 438{82;-na origem), ao Prefeito do Município de ·são
Paulo, solicitando, nos termos do item IV do art. 42 da Constituição, autori~
zação do Senado Federal a fim de que aquela Prefeitura possa realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 60,00U~OOO:oo (sesSenta milhões de dólares norte-americanos), para o fim que especifica.
N• S-15/82 (n' 223/82, na origem), do Governador do Estado de São
Paulo, solicitando, nos termos do iterp_ IV do art. 42 da Constituição, autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa realizar operação
de empréstimo externo, no valor de .USS 150,000,000.00 (cento e cinqUenta
milhões de dólares norte-americanos}, para o fim que eSpecifica.
(Às ComiSsões·-a-e Finanças e ae-ConsiitUição e Justiça.)

Requerimento

enca_~in_ha<fo

à Mesa

REQUERIMENTO N• 120, DE 1982
N()s te~I1?9_~ do art. 233 do Regiinerito Interno, requeiro a transcrição,
nos Anais do Senado, do .ast!zo__"O Per_egrinO da Paz", de autoria do Prof.
Vamireh Chacon, publicado na edição do Correio Braziliense de 13 do corrente e: que vai em anexo.
Justificação

uo Peregrino da Paz", do ilustre Prof. Vamireh Chacon, editado no Correio Braziliense de ontem, é daqueles artigos que merecem transcrição nos
anais do Senado Federal.
Mais do que merecida exaltação à presença do Papa João Paulo 11, nas
mais diferentes partes do mundo, representa magistral síntese do papel da
Igreja Católica desde a sua instituição.

•

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II)

Junho de 1982

•

No universo conturbado, ontem como hoje, tudo passa. Para confirmar
a regra, porém, não passarãO jarilais oS v-alores da fê, valores que são eternos,
pois o homem tem de ..crer num triunfo sobre a morte, uma janelª-~ _senão
porta, para a eternidade. Quem nela crê, é eterno".
uo Peregrino da Paz", pois, pela sua gentileza, pelas verdades que encerra e pela sua oportunidade merece, para perene memória, ser transcrito nos
Anais desta Casa.
Sala das Sessões, 14 de junho de 1982. - Helvídio Nunes.
Ao exame da Comissão Diretora.

DISCURSO PRONUNCIADO PE.LO SR. LO MANTO JONIOR NA SESSÀO DE 3-6-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÀO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
É uma felicidade que, Senador da República, possa eu valer-me da tribuna desta Casa augüsta, estUáriO da consciência- cívicâ. da Nação, onde deságuam os grandes temas e aflições da Pátria:, patã_ denunciar a _mais torpe
agressão praticada contra a dignidad~ política do ffieu- Estado. Sr. Presidente e Srs. Senadores, começo pedindo permissão a V. Ex's para, antes de pronunciar o discursO desta tarde, ler uma nota dirigida ao povo
baiano e, aproveitando ainda esta tribuna que aquele povo me confiou, comunicar à Nação a referida nota. Em seguida, Srs. Senadores, farei o prOnunciamento já esperado por esta Casa, pela Bahia e, admito, pela gravidade dos
fatos de que tratará, até pela Nação. A nota está assim- redigida:
AO POVO BAIANO
Compareço, mais uma vez, diante do povo da Bahia, de que
sou permanente servidor, com a humildade de sempre e sem medo,
para dar-lhe as razões que me levam a não participar da convenção
que escolherá o candidato ao governo do Estado, pelo PDS, nas
eleições de 15 de novembro próximo.
Rotos os princípios fundamentais que devem presidir à convivência civilizada entre os homens, erigida a violência ao posto de
proselitismo político, abafada a manifestação de consciências livres
da Bahia, entre a capitulação incondicional e os deveres impostergáveis para com o povo de minha terra, sem vacilar, preferi o último
caminho.
O povo baiano, que jamais me faltou com o seu deciSivo apoio
e estímulo, elegendo-me por oito vezes, de vereador de minha estremecida Jequié ao Senado da República, sabe que, por vocação e escolha, sou um homem que gosta de viver em harmonia com o mundo.
O atual problema sucessório baiano não constitUi exceção a
este invariável propósito de promover a paz como o mais alto valor
da convivência humana.
É do conhecimento dos baianos que, respeitados os limites fixados por minha inalienável dignidade, tudo tentei para o encontro
de uma fórmula séria, capaz de assegurar ao Partido, com sua unidade, a posição de relevo em que o colocamos com nossa retumbante vitória nas eleições senatoriais de 1?78, e à Bahia uma solução
tranqUila e conveniente ao seu prestígio.
A tudo isso, porém, teimosa, antidemocrâtica e arrogantemente se opôs o eventual Governador da Bahia, humilhada e ofendida,
neste instante, nas suas tradições de delicadeza e de amor à causa
perene da liberdade.
Não obstante a condição natural de candidato ao Governo do
Estado, assegurada por sucessivos levantamentos de opinião públi~
ca, aceitei submeter meu nome à disputa na convenção com o candidato da preferência do governador. E para surpresa dos que não conhecem os extremos a que pode chegar a insegurança do atual Governador da Bahia, repeliu ele a idéia do confronto democrático, temendo a reação saneadora dos convencion_ais. __
Ao tomar conhecimento de que jã reuníamos percentual superior ao necessário parã-ítmOS à convenção, o governador do Estado,
em atitude sem precedentes e que mancha o patrimônio da decência
política da Bahia, colocou a serviço de seus sombrios desígnios toda
máquina governamental para obter, até pela coação, quando necessário se fizesSe, o apoi"o- de convencionais nosSOs ao nOiri.é do candidato de sua pessoal escolha.
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A partir desse momento, então, desdobrando a grande farsa de
que montava, o Governador da Bahia passou a alardear a posse da
quase totalidade dos votos dos convencionais, assim desrespeitado o
C!iiê!io -ieg3(Cf0 sllffâgiO Sic!eto.
Evidenciada a fraude, propus, com a alta intermediação do
meu eminente amigO, Presidente João Fiqueiredo, através do Ministro Leitão de Abreu, presente o Senador Luiz Viana Filho, que o
Govefrtador do Estado indicasse o seu candidato à convenção atra~
Vês dã COmiSSão Executiva Regional como jâ o fizera, e meu nome
seria indicado pelos convencionais. O perdedor acolheria o resultado da convenção e apoiaria, democraticamente, o vencedor, e para
-qlle não haja dúvidas sobre este ePi_sódio de particular significãção
para o entendimento de nossa poSição presente e futura diante do
quadro sucessório baiano, desçamos a detalhes:
Dois são os -modos pelos quais um aspirante ao GovernO do
Estado pode ter o _seu nome submetido à livre escolha da convenção:
I. Indicação pela maioria dos integrantes da Comissão Executiva Regional do Partido.
2. Indicação, mediante requerimento, de pelo menos lO por
cento dos convencionais, vedado aos delegidos à convenção o direi~
to de indicação de mais um candidato.
Dis'pondo do percentual necessário, como disponho, poderia,
então, por essa forma, exibir as assinaturas, sem riscos de perseguição a companheiros.
Eminentes figuras do governo consideraram essa proposta irrecusâvel, diante, sobretudo, das reiteradas declarações do Governador de domínio sobre a quase totalidade dos delegados à convenção.
A recusa do governador, coerente com a sua folha de desserviço à causa da Democracia, encontrava sólidas razões na certeza da
inevitável derrota que lhe imporiam os convencionais do Partido no
_ _.segredo da urna ínçlevassá vel.
Diante dessas circunstâncias e frustradas, assim, as tentativas
de solução harmf.?niosa e democrática, comparecer à convenção,
com a burla notória da lei, seria legitimar a farsa. Não devo partici~
par da fraude política, como não posso aCeitar a indicação-dela re-.
sultante, nem pedir aos baianos que a ap6iCm. (Muito bem!)
RepitO, Senhores Senadores:
_
Não devo participar da fraude política, comO -não -posso aceitar a indicação d.e_la resultante, nem ped~r_ aos baianos que a apóiem.
Sob a irispiração de Deus e em respeito à Bahia, à dignidade de
sua vida pública e a companheiros dedicados, outra não poderia ser
minha atitude.
O Sr. Gi/van Rocha - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. LO MANTO JúNIOR- Concederei, com muito prazer, a todos
que desejarem honrar-me com o seu aparte, mas peço a V. Ex• que aguarde
mais um pouco.
Vou iniciar agora meu pronunciamento propriamente dito, desta tarde.
Apenas li a nota que distribuí à Imprensa baiana, nota que sintetiza meu
comportamento diante desta quadra negra, desse momento insólito que vive
a política do meu Estado.
Aprendi, Srs. Senadores, em minha vida política e na convivência com
eminentes homens públicos, que política é a arte de fazer concessões. Por isso,
talvez se explique a má vontade que muitos homens votam à política e aos
que a ela dedicam sua vida -sentimento, creio eu, que tem e não tem razão
de ser. Toda a minha vida pública, devotada à harmonia e à paz, tem sido
marcada por sucessivas e freqUentes concessões. Delas, nunca me aproveitei
e, delas, quantos se aproveitaram!
Solitário, quase sempre, tenho seguido meu caminho e minha determinação. Nas minhas campanhas cívicas, até hoje, salvo alguns amigos dedicados e fidelíssimos, o único e permanente companheiro que tive foi o povo, a
mim sempre fiel e a quem, com a ajuda de Deus, nunca faltei.
- A.Bahia, talvez, esteja toda ela surpreendida com o meu comportamento
de um tempo a esta parte. Não tenho dúvida de que se esperava e se dizia que
eu iria fa:ier mais uma concessãO.
Na vida, contudo, há limites para tudo. A honradez faz, às vezes, exigências impostergáveis. Há- um limite Para a dignidade, Sr. Presidente e Srs. Sen_adores. Fazer concessões, agora, seria, no meu entender, transfixá-la e viria
a significar meu próprio SuiCídio político. ~ preciso que a Bahia saiba, neste
momento, dela e meu, que um dos seus filhos mais humildes, mas, cioso de
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suas responsabilidades de homem público, por ditame de sua consciência, e
pelo bem do Estado que aqui representa e de seu povo, diz não às concessões.
:E: o não tranqUilo e inflexível da resistência. Não ~fruto do frêmito das ardências temperamentais. E: um nãO cívic~-político às afrontas recebidas, aos impropérios, ao humor despudorado. às formas ditatoriais de ação, à prepotência, à tirariia. Um não à tentativa insolente, mas inútil, de fazer da Bahia uma
senzala, entregue aos capiichos de um feitor~ (Muito bem!)
Sem veleidade de mãrtir ou de herói. o meu não é'apenas um basta às vergastadas na abertura democrãticã que o País estâ vivendo, a que a Bahia também tem direito. Pois é da Bahia, Srs. Senadores, o 2 de JulhO, esse episódio
que ilustra sua história, quando a liberdade política raiou nós horizontes da
Pâtria.
O Sr. Dirceu Caidoso - Muito __bem!
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Srs. Senadores, ê possível que ouvindo
ainda desta tribuna ecos de vozes distantes que me obrigam a repetir as frases,
eu esteja hoje provocando um impacto àqueles que se habituaram à minha
convivência amena; àqueles que me honram com a sua estima e que desconheciam minha capacidade humana de revidar, à altura, aos agravos sofridos.
Na verdade, nunca precisei, antes, agir dessa maneira. Posso dizer neste instante que tenho a grande felicidade- nos anos que marcam minha permanência nesta Casa - de só ter feito amigos. Como sempre O fiz, só plantei
aqui a semente do amor; aumentei, a cada dia que se passava; na minha agenda afetiva, mais tim nome de amigo com A maiúsculo, como são todos os Senadores que me honram com a sua afeição, com a sua amizade.
Concedo o aparte ao meu nobre e eminente colega, vizinho colega, do
Estado de Sergipe, Senador Gilvan Rocha.
O Sr. Gilvan Rocha --Nobre Senador, V. Ex• bem sabe que a nossa
aproximação não é apenas geográfica. Sabe V. Exf. que as fronteiras de Bahia
e Sergipe são puramente formais; admiração mútua -da Bahia por Sergipe, sabedora que Sergipe, de algwna maneira, forjou o prOgfesso da Bãfifa; de Sergipe pela Bahia, porque a nossa formação cultural sempre teve a esplêndida
graça de ser forjada nos rincões culturais da Bahia. Por tudo isso, nobre Senador, com muita emoção, ouço V. Ex• V. Ex• dá um exemplo não só ao seu Estado, mas ao meu Estado e a todo o Brasil. V. Ex•, agora, mais do que nunca,
na trajetória da sua vida honrada, reassume a altitude da velha Bahia, não
fora V. Ex• êmulo de Octávio Mangabeira. V. Ex• diz aquilo que os brasileiros sempre quiseram ouvir dos seus políticos: a política é um ato de concessão,
mas que essa concessão sempre hã de parar na barreira da honradez. Por tudo
isto; nobre Senador, V. Ex,. recebe agora a solidariedade, o apoio comovido e
a admiração do meu Estado e, sem dúvida, o respeito dos seus coestaduanos e
a esperança do Brasil, porque o discurso de V. Exf. demonstra que a Pãtria e a
Bahia continuam vivas. (Palmas.)

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Senador Gilvan Rocha, V. Ex• afirmou
uma verdade: as fronteiras separam fisicamente os nossos Estados, mas nunca impediram que as nossas mãos se apertassem, que as nossas inteligências se
entendessem, que os nossos corações se encontrassem. O seu aparte me como.:.
veu. Sua generosidade eu credito exclusivamente a uma amizade que se sOlidifica ao longo dessa nossa convivência.
Prosseguindo, Srs. Senadores, eu poderia coilcluir o meu pronunciamento com aquela síntese que acabei de apresentar, dando ciência ao Pais e à
Nação do manifesto e da nota que distribuí, dirigido ao povo baiano.
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Exf. um aparte?
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Antes de prosseguir, seria até grosseria
se eu retardasse, pela segunda vez, o aparte. E âe qliem vem o aparte? De uma
das figuras que me honram com a sua amizade. As fronteiras partidárias também não nos separam, Senador Humberto Lucena. O aparte é de V. Exf.
O Sr. Humberto Lucena- Congratulo-me com V. Ex• pela sua atitude,
que bem revela que V. Ex• continua a ser o mesmo homem de senipre, O mesmo homem que, nos idQs de 1946 a 1950, militava no então Partido Trabalhista Brasileiro.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Apenas para retificar V. Ex•: a minha
militância no Partido Libertador foide 46 até 1963; daí, eu ingressei no PTB.
O Sr. Humberto Lucena - Perfeitamente. Mas, lembro-me de V. Ex'
como um autêntico líder trabalhista na Bahia, que conseguiu galvanizar em
torno de sua pessoa o apoio-dos baianos. E agora V. Ex• se reencontra, nessa
luta que enceta no seu Estado contra o poder do arbítrio, da prepotência.
Porque, nobre Senador Lomanto Júnior, é de estarrecer que a esta altura, no
Brasil, nós estejanios regredindo à tradicional política dos governadores tão
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malsinada no nosso passado e que, inclusive, resultou num movimento revolucionãrio para que o Brasil puaesse caminhar para uma democracia legíti~
ma, au_tê~tica. Não só no seu Estado, mas em v~rios outros Estados, os fat_os
que aí eStão reVelam â sãCiedadC esse retrocesso vergonhoso, de os governadores estarem chamando a si o doll'!ínio da_c]asse política, desrespeitando as
lideranças mais autênticas do seu Estado. Ainda hã poucos dias, nós ouvimos, aqui desta tribuna, o vibrante discurso do Senador Mui'ilo Badaró, que
era um grito de gueQ"a em Minas Gerais. Tenho aqui, em mãos, um recorte
do Correio Braziliense do dia 9 de maio, que é bem um retrato de toda essa situação, onde se lê uma carta do GoVernador do Estado de Minas Gerais ao
Deputado Bias Fortes, Presidente do PDS no seu Estado. Leio esse documento pal-a o registro nos Anais cOmo-· unia cOmproVâção do que afirmo:
..Sr. Presidente: após consultas aos membros da direção regio~
nal do PDS, lideranças partidárias, parlamentares, dirigentes politicas municipais e repreSentantes classfstas, vimos comunicar-lhe que,
no desempenho de nossa missão, submetemos à apreciação da convenção o nome do Dr. Eliseu Resende como candidato ao Governo
do Estado nas eleições de 15 de novembro do corrente ano. Inegavelmente, é um homem competente, de grande dedicação à causa
pública e ao Estado, apto a bem servir, atravês de nosso partido, ao
povo mineiro.
Diante do exposto, solicítanios O obséquio de suas providências para, na forma da lei, convocar a convenção regional do PDS
que irâ deliberar sobre o assunto. Renovamos protestos de estima e
Consideração. a) Francelina Pereira dos Santos- GovernadOr do
Estado de Minas Gerais."
É um documento altamente comprometedor, nobre Senador Lomanto
Júnior. Veja V. Ex• que o Governador de Minas Gerais, aqui, passa por cima
da competência do próprio Diretório Regional, que é o órgão que indica, em
geral, os candidatos à convenção regional. Mais do que isto fez o Governador
do seu Estado, que negou a V. Ex• o direito democrático, sagrado, de competir na convenção regional do seu Partido. E o negou porque, valendo-se do
seu autoritarismo, como bem aludiu V. Ex•, na sua nota, procurou coagir os
convencionais do PDS, para que não completassem o quorum necessário à
apresentação de sua candidatura à Convenção do PDS baiano. A nossa solidariedade a V. Ex' neste momento culminante da sua vida, e que V. Ex,. não
fique apenas nestas palavras: que V. Ex,., como sei pelo seu temperamento de
luta, pela sua formação democrática, desloque-se para a Bahia e vá para lá
empunhar conosco a bandeira da restauração democrãtica na terra de Ruy
Barbosa.

O SR. LO MANTO JúNIOR - Agradeço o aparte do nobre Senador
Humberto Lucena, Líder do Movimento Democrático Brasileiro. Efetivamente, esta é uma grande tarde; eu diria mesmo que o episódio que nela estou
vivendo se transformará num capítulo d_a minha modesta vida pública. Sou
muito grato a V. Ex,. pelo seu aparte.
Prosseguirei, dizendo que o Goverriadof dã Batiia é o grande contestador do Presidente João Figueiredo.
O Presidente Figueiredo, a quem renovo, desta tribuna- e seria dispensável renovar, porque ningu~m melhor do que Sua Excelência sabe dos vínculos que nos unem -, a minha fidelidade, nunca desmentida, nem posta em
dúvida nestes quatro anos de atuação neste plenário, onde a minha voz não se
silenciou nos momentos em que críticas a Sua Excelência foram dirigidas. O
Presidente Figueiredo tem agora um óbice, um ·contestador, a sua política de
aperfeiçoamento democrático. a sua obstinada decisão de fazer deste Pais
uma democracia; e eu, nesta hora, estou aqui a dizer à Nação o que é, também, um alerta para Sua Excelência, qlie o Governo dã Ba:hia é, hoje, mais do
que um adversário-da democracia, no tempo e no-limite em que se contrapõe
à abertura democrática. A demonstração aí estâ, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Um homem que revela e declara. um homem que burla dois meses antes
da convenção, os resultados numéricos da própria corivenção, dizendo até as
frações - 98,5% - quando esta convenção deveria ser um estuário, deveria
ser um encontro, deveria ser o confronto das lideranças do mesmo Partido;
deveria ser um diálogo, a disputa livre. Deveria ser a competição.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos vivendo um momento estelar - eu diria mesmo - da demociacia brasileira, com a eleição e com o re..;
torno da eleição direta para governador.
Sr. Presidente, na Bahia, o aperfeiçoamento democrático ainda não chegou, mas Deus hã de permit_ii' que chegará a partir, ou- quem sabe?- depois de 15 de novembro de 1982.
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V. Ex• permíte um ·ap-arter

O SR. LO MANTO JÚNIOR - O Governador da Bahia, repito, não
quer a democracia, porqUe S. Ex• é a própria sílifeSe do arbítrio. Este é o clima que ele respira, porque nunca teve a sensação de disputai uma eleição rriajoriiâria. Só não fOi; até agOrã, Senador por eleição indifeta~ rrii:l.s, n-ão perde a
oportunidade e os cargos, quando se apresentam, para que ele seja o beneficiáiiõ-, -COmo já o fez por duas vezes, de uma riomeação. Eu sou o inverso, exatamente o inVe"rSo;-i:ioiS,-em 36-aOos de vida pública, mal adquirida a maioridade civil, comecei naquela escola de civismo que é a Câmara de Vereadores
da minha cidade. Não Coitheço e nunca experimentei o sabor de uma' nomeação, repito. Por não possuir a exj)efiência das campanhas populares e das
eleições diretas, deseja o Governador do Estado da Bahia que perman_eça ali
aquele mesmo sistema em que as escolhas não são submetidas ao crivo popular. Parece até, Srs. Senadores, que ele ainda não se aperc-ebeu de que foi mudada a Constituição brasileira e de que o povo vai decidir este ano do seu destino político. (Muito bem!) Não adianta a convenção, Sr. Presidente. A convenção é tim meio, a cOnvenÇão morrerá no seu recintO se não tíVer sagração do povo, se o povo não aceitar o nome escolhido; e o povo não gosta
de escolher aquele que começou a sua caminhada, imposto. É uma expressão
grosseira, ·que me ve-io·à-in.Ctlte nesta hora.-Perguntarampme por que eu não
aceitava o--candidato do bolso do colete do Governador. E eu resp-ondi:jâ Vai
longe o tempo em que minha mãe me empurrava, goela abaix_o, purgantes de
óleO de rícino ou o vermífugo chamado ..Tiro segufci'f:- (Rlsõ:S.)

a

O Sr. Hugo Ramos -_V. Ex• me permite um aparte?

O SR. LO MANTO JÚNIOR - Sr. Pre5icfente, concedo o aparte ao
meu nobre e querido colega Senador Hugo Ramos, jâ que consegurtraZer um
pouco de amenidade "a este meu depoimento.
O Sr. Hugo Ramos- Sr. Senador LomantoJúnior, V. Ex• no derradeiro
instante do seu discurso, recorda a genitorã. que durante toda a sua vida o
acompanhou, pass_o a passo, guiando-o no destino da vida pública da Bahia.
Recordo~ me que, há poucos dias, V. Ex• me revelava que, indo à cidade dos
mortos, quando ali colocara a flor da sua saudade no túmulo de sua mãe, fOI
detido pela população que o conteve à porta da cidade dos mortos para
cumprimentá-lo, durante mais de três horas. Venho acompanhando a vida de
V. Ex• nesta Casa esei Que desde aquele Município de Jequié às culminâncias
do poder na sua terra, às culminâncias do Poder Legislativo da República, V.
Ex• não esqueceu nunca aqUela lição que colocou no pórtico do Governo do
Estado da Bahia: .. Só hâ uma maneira de edificar para-o=tempo e pata a eternidade, que é edificar sobre a virtude". V. Ex•, ali, edificou sobre a viitude, e
a virtude está ali, agora, substituída pela indignidade e pela prepotência. V.
Ex•, ao tempo da suajuventude,já que agora alcança o pleito outono da vida,
sem medo do inverno, mostra que ainda corre nas suas veias o sangue generoso da mocidade baiana, tal o entusiasmo, tal a vibração, tal a forma com que
V. Ex•, despindopse dos elementos que o contiveram atê agora, na tribuna
grande do Senado, desta Casa tão admirável que tem no patrono que fo1 Ruy
Barbosa, aquele que inscreveu na sua vida hma legenda, pequenina e grande,
que estremeceu a Pátria, qi.ae viveu no trabalho, não perdeu o ideal. Pois V.
Ex', na sua terra, na sua inocidade, acompanhando este homem extraordi~
nário que foi o maior tribuno do Brasil, soube também inscrever na sua--vida
esta trilogia admirável: tem estremecido a Pátria, tem vivído no trabalho e
não perdeu o ideal. (Palmas.)

O SR. LO MANTO JÚNIOR -Nobre Senador Hugo Ramos, não há
ventura maior, não há fortuna maiOr, não há riqueza maior na vida, do que
fazer amigos. As palavras de V. Ex• são generosas, a:o fazer o Julgamento desta modesta vida pública: modesta, mas firme, modesta, mas que sabe resistir
nas horas em que é· preciso resistir.
Obrigado a V. Ex~ O seu aparte enriquece este pobre discurso, pronun~
ciado nesta tarde, arrancado deste cérebro., e ainda mais, emoldurado pelas
entranhas do próprio coração.
Prosseguindo, Sr. Presidente, parece até que as coincidências Ou os fatos
estão me ajudando. Chegou-me há pouco, momentos antes de subir a esta tribuna, um dos jornais da minha terra. Este jornal foi vítima, sofreu, no Governo anterior, ou no primeiro Governo do atual ocupante do Palácio da Aclamação, as maiores perseguições, foí levado quase à falência somente porque
exercitava o direito de criticar os desacertos dos_ que os cometiam; e na Bahia,
Sr. Presidente, criticar tais desacertos, naquele período e agora, é submeter-se
aos riscos, a todos os riscos; é submeter-se aos perigos que levaram o jornal
de que falo quase à falência e que pode levar até mesmo ao extermínio de vidas humanas.
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-oois sentirrientós, Srs. Seriadores, Deus não aninhou ou não permitiu
que se aninhassem no meu ser, diria melhor, no meu coração; dois sentimentos, repito: o do ó_dio.......,.. eu não conheço o sentimento do ódio, o que me faz
muito bem, sr. Presidente; o bem que se me faz, eu o guardo avaramente,
para devolver a vida inteira, para retribuir a vida inteira àquele benfeitOr; o
mal que se me faz eu o esqueço na primeira esquínã, para poder dormir em
paz, para ter a consciência leve e rezar aos pés do Senhor do Bonfim; para poder dirigir-me tranqüilamente para a mesa da comunhão. Deus foi generoso
para comigo: não permitiu que eu aninhasse o sentimento do ódio. O outró
sentimento que também Deus, na sua infinita generosidade, extinguiu do meu
ser, é o sentimento do medo. Não tenho carta de valente, quero deixar bem
claro, mas, não conheço o sentimento do medo.
O jornal a que me referi não é mais contra o GCfverno, praticamente en·
cerrada a s_ua posição oposicionista- e eu sei os prejuízos que seu combativo
diretor, o Dr. João Falcão, sofreu 4 anos de jejum, de perseguição, de
ameaças; 4 anos de vinditas. Nem a sua própria família, nem o seu venerável
pai, a figura inesquedVel do velho João Marinho Falcão, tradicional figura
de Feira de Santana, nem ele foi poup-ado das diatribes do governador de então.
PoiS" bein, esse jornal, hoje, Sr. Presidente, 3 de junho, Jornal da Bahia,
tem· uma atu3ção independente, .. Caixa de Surpresas", é o título que abre
uma de suas principais crônicas."atenieril bem! Não quero que se argua, por~
que a-mim itãO iri.tei'essa, os antecedeilteS1deológicos e políticos de ninguém.
Estamos viverido numa democracia, e numa democracia, quem está no pleno
exei-cício dos sç_ú~ Qir_eitq~ po~(Hç9~; qª9 Çlode sofrer a represália constante da
notícia que vOu ler. Este é ti~m-feifaio da_ Ba_hia dos nossos dias; hà outro_s_com
cores mais vivas, que- eu vou-ler para V. Ex•s
A coluna maís importante do Jornal da Bahia, que se cha-ma "Alça de
Mira", assim se manifesta:
"A demissão do Advogado Fernando Schimidt da Assessoria
da PRO PAR" - órgão vinculado ao Banco de Desenvolvimento
do Estado- ''tende a se converter num acontecimento de repercussão pública altamente negativa para a Bahia. Qualquer empregador,
seja público· ou particular, observadas e cumpridas as exigências legais, pode dispensar seus empre_ga~os; ~?-ã~ há o que d~scutir a respeito, No caso específico, po-rém; o que- causa espanto é o fato de
um empregado, comprovadamente competente e sério, ter sido afastado de suas fu_nções téCnicás apenas pó r ter manifestado ... "
-Veja Y:-E~!_.,qu~ nã~_I~r_l?c~sou 9u_l?__s~ ~omp_ulsassem osjo~nais de o~tem,
ma~~ é o_ própf~o jornal de -hoje, e acredito que o de amanhã serã_ pior:··
"apenas por ter manifestado a_ intenção de se candidatar por
uma legenda oposicionista. O precedente coloca a Bahia numa situação_ pouco lisonjeira de Estado que involui em matéria eleitoral."
Confirmando tudo que acabei de dizer, apenas com letras menos marcantes: "O precedente coloca a Bahia numa situação pouco lisonjeira de Esta~
do que involui em ritatéria eleitoral," eis o que a nota lida encerra de mais importante. Sim. Porque nem mesmo. Sr. Presidente, Srs. Senadores, diz aqui o
jornã.l, na fase mais-ilCgra do arbítríO, o cidadão perdeu o seu emprego de técnico por ser simpãiizante de um partido legalmente constituído.
Sr. Presidente, a Bahia não é somerite uina caiXa de surpresas. A Bahia é,
hoje, um repositório de erros e violências desgraçadamente! Contemplo o
busto de Ruy Barbosa, ''O Difeíto na tua boca", afirmava Ruy em uma das
suas acusações "o Direito na tua boca é como a linha reta nos movimentos da
serpente.'' E ãfirin~ndo ~r. Presidente, num elogio, cuja frase lapidar estã inscr"ita -nu_~a alusão que fez a José Bonifádo; "~as -ª---~ranq-gjJidade a_dquirida
enl-Uma COim.lftflãO imõ-rãTilãO-congraÇ~.-a-est=i6TO-fe5peito mútuo, e prostítui
a casa comum."
Casa, onde contando com a generosidade de V. Ex' Presidente Passos
PófTõ·,-a <iüem dCvo o meu primdfo grarlde~SUcCSso-na vida pública. espero
dispor do tempo necessário para transmitir o- m-eu pensamento Sobre a Bahia
sofrida dos nossos dias. Recordo-me caro Senador P3.ssos Pôrto, V. Ex• Presidente dÕ -Óifitódo AcadêmiCO âa Escola de Cruz das Almas, e eu Presiden~
te do Diretório AcadêmicO -da Escola de Odontologia, foi V. Ex• quem me
proporcionou àquela época, a primeira vitória: o sabor, não da nomeação,
mas o sabor da primeira vitóriã atraVés dCfVoto. Possibilitando~ me retornar a
Salvador trazendo a consagradora vitória da chapa apoiada para dirigfr -Osdestinos dos estudantes da Bahia.
Prosseguindo Sr. Presidente, vou ler uma carta. Um cidadão, poucas horas arites de eü prOriuriciú -eSte discursO, telefonou~me, pedindo que eu lesse a

2111 Terça-feira 15

DIÁRIO DO CONGRESSOl'!ACIONAL (Se,ão II)

sua carta, a mim dirigida, mas não omitisse a sua assinatura._ Vou recusar o
seu insistente apelo, pois o cídadão é funcionário público. E ele dizia; "Pode
ler com a minha assinatura, porque eu não temo represálias. Tenho mais de
.20 anos de serviçO público - dizia-me por telefone - quero oferecer-me,
também, como vítima a ser ímolada". Mas eu não a lerei. Não leio porque ele
é um pai de família. Não leio porque seCque a vingailça virã, Sr. PreSidente!
Mas não terão a satisfação de saber o seu nome, como não terão conhecimento dos delegados que apoiaram a minha candidatura. E. o que o Governador
desejaria, Sr. Presidente!
Se.eu tivesse 100% dos delegados, ainda assim não poderia ser candidato!
Porque ele diz que são 98,6%, Sr. Presidente, e eu vou contar a história dentro
em pouco, para mostrar o que acabou neste País. A Revolução prestou grande serviço a este País: extinguiu o terrorismo nã.s suas diversas m-odalidadeS
- o terrorismo urbano, as guerrilhas rurais, os seqUestros. Na Bahia se instituiu, SrS. Senadores, o pior, o mais infame dos terrorismos, o mais degradante de todos: o terrorismo político. E vou comprová-lo.
Antes deixarei a carta do meu amigo para fazer sua leitura em seguida, a
fim de que não possam pensar que fiz de propósito. Não estabeleci um roteiro, que não quis escrever o discurso, não aceitei mesmo nem sugestões dos
meus Assessores. A eles agradeci, para que fluísse dos meus próprios lâbios,
realmente o_que estou sentindo, o que vai dentro do meu eu. A minha alma
está neste momento sofrida, mas alegre, radiante mesmo, porque desabafo
hoje. Estou aqui a falar aquilo que os baianos e muitos OutrOs brasileiros desejavam pronunciar-em tOdas as praças, em todas as ·ruas, pà.ridesabafar,
para manifestar sua rCpulsa a essa fi&i.Ira" que pode ser apreseilúida corrío Paradigma do arbítrio, da prepotência, do despotismo, da tirania.

O Sr. Moacyr Da/la- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador Lomanto Júnior?

O SR. LOMANTO JONIOR Dalla.

Com muita honra, Senador Moacyr

O Sr. Moacyr Da/la --Sr. SenadOr Lomanto Júriior, nós que temoS- o
privilégio de, diuturnamente, privar da sua amizade; nós que temos sido, por
generosidade de V~ Ex•, dias afora, quase que um confideilte de sua luta, de
seus anseios, nós que -temos ouvido os seus reclamos, temos sofrido com V.
Ex•, nesta Casa, o que V. Ex• tem passado. Agora, nesta parte do seu discurso, V. Ex• nos tranqUiliza, V. Ex• está bem hoje. É uma beleza ver um amigo,
um companheiro ter a oportunidade feliz, de dizer que está feliz por que estã
desabafando. O desabafo de V. Ex• é um testemunho inequívoco do que foi
afirmado pelo eminente Semi.dof Gilvan Rocha; o Brasil e a Bàhia- estão vivos. Receba, pois, nesta gingorra da vida pública a que todos n6s estamOs sujeitOs, não só a inanifest3ção dã rriiOha: sOfidafif!dade e dô- niêUij)ieÇo, masreceba do seu povo, do povo baiano- que faz limite, o _que mora no Estado do
Espírito Santo: na -fronteira c-om ·a Bahia, um testemunho inequívoco de que
o ••Jomantão", como o·chamam os baianos e os capixabas, nesta tarde diz ao
Brasil, diz à Bahia e diz aos seus companheiros do Senado, como se deve portar um homem com "H" maiúscUlo, na vida pública deste País. (Palmas.)

O SR. LOMANTOJONlOR- Senador Moacyr Dalla, nós somos confidentes mútuos. Quantas Vezes temos trocado -idéias, cfuiritis~-vezes- tênios
sorrido e às vezeS lágrimas surgerri em nossos olhos. E a- Vida, S-enã.dor! t a
vida pública que nós elegeinos_como projetO primiifO~da_rioSsa vfch. QUaíidó
eu comecei a ·vraa Púbfica já conheCia a fi-8:se de· OctãviC) Mangabeh·"a, "de q·ue
ser p-olítico era pertencer àfati1ilia dos desgraçados, dos qUe expõein diiaturnamente a sua dignidade, a sua honra, ao pelourinho da maledicência pública.
Obrigado a V. EX) pelO seU ajiarte-. VOti prOsSeguir~ Sr. PrCsldente, cori~
tando_apenas três casos para mosúar"que-se eu estivess·e·com 100%, mesmo·
assim -não pOderia com·peHr ·na ·cônveri"ção,'pói-que o GOveí-TiádOi; j(é'ni j_a~
neiro, indicou o _seu pupilo, candidato da sua escolha; os demais que o apo. iam-vieram docilmente:- unS, logo após 6 lançamento; -outros retard3r3ffi muito, mas vieram.
-Vou contar apenas três fatos. Sr. Presidente, é uma lásfiiriã, sinto-me
nesta hora ...
O Sr. Gastão Mú1ler- Sr. Senador Lomanto Júnior, antes de V. Ex•
contar os três falos políticOs baianos, queria, como Senador do _Mato Grosso,
testemunhar para a história de V. Ex•, para os amigos e fainiHares de V~ Ex'-_
aqui presentes, um fato que se deu que mostra bem o que V. Ex' disse há pou~
cos instantes: que não guarda o sentimento de ódio. V. Ex' me procura aqui
no plenário, sentado, e me pergunta: -~·v. Ex• se_ lembra de fulano de tal,
uma pessoa com quem me comuniquei com você, em Mato Grosso, que estava preso em Barra do Garças, não sei se é delito ou crime?" Custei a lembrarme que nós dois havíamos participado do movimento para libertar, ou mino-
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rara situação daquela pessoa e V. Ex•, então, disse-m~ "-Estou surpreendido, essa pessoa tem me atacado violentamente, na Bahia, e eu queria saber s&
jálínha feito um- bem para ele." É isso mesmo, V. Ex• tinha feito um bem-ejã
tinha se esquecido, dentro daquele prindp1o óíblico, de que o que a mão direita_ tã.z .de bem, nein-_i\ esquerda cfCve ~abe~. ESte i!: õ_ teS-t~niUnho de que v.
Ex', de fato, itão tem a propriedade óe&atiV3.
gu3.idar- o ódiO. (Palmas.)

de

O SR. LO MANTO JONJOR ,.-Muito obrigado, nobre Senador Gastão
~f'illler,_este

seu aparte me sensibiliza, porque el! não iria contar este fato, mas
ele é realmente o símbolo - não digo da minha formação --mas desse meu
procedimento. Confesso, às vezes, que é até um desvio de carâter. Até me
submeq a um analista para saber o motivo, pois, tantos males tenho recebido;
punhaladas pelas costas, traição, e eu me esqueço sempre, Sr. Presidente. Esse
fato é-notório~ é urria coi~a realmente l~mentâvel. Essç_homem foi retirado de
uma cadeía pelo Senador Gastão Müller e pelo seu suplente, Valdon Varjão;
irmão de uma alta figur-a, um dos_ dirigentes de um dos pOderes d~ Bahia. Um
a-'__TI:igo, me disse:,Ql:l~ -mal_vqcê fez a este h_ome~? Ele está foragido em tallug<1:r, (!Xerc~ndo_ a funç~'? _de Professor etn ~ma__ ypJv~rsid~_de. :rodos os dias, em
s-uas ã.uCas, ele inicia diZendo impropérios a seu respeito. Eu não sabia quem
era. Meditei, refleti, pensei e descobri. Fui ao Senador Gastão MUller e recor·
damos o fato. Este homem cometeu um dos mais hediondos crimes e eu me
penitencio perante Deus nesta hora. Já pedi perdão a Deus e pedi também
que Ele perdoasse ao Senador Valdon Varjão pelo mal q_ue fizemos à sociedade, pensando que estávamos libertando um homem que, reitegrando~se nela,
poderia realmente ser um recuperado e vemos que continua um marginal,
pior do que o presidiário de Barra do Garças.

O Sr.,DíTceu Cardoso- Permite V. Ex' um aparte?

O" SR: LO MANTO JONIOR- Com prazer, Senador Dirceu Cardoso,
eu jâ estava, hã ri:tuitO tempo;- aguardimdO ó _aParte de V. Ex•
O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Lomanto Júnior, falo em nome
de um Estado que_ê vizinho ao de V. Ex•, mas que as lindes fronteiriças não
separam; pelo contrário, nOs apertam e rios fazem abraçar. Falo em nome de
amigos seus e admiradores do Espírito Santo. Falo, registrando aqui, como já
registrei uma vez- que, certa noite, visitandO o sul da Biihia para ouvir o trem
da campanha da ARENA naquele Estado, tive a oportunidade de ir a !tabuna e, na praça pública daquele município, ouvi o Deputado candidato a Governador Lomanto Júnior. Pois bem, era a mesma voz, envolvente, convincente, dominadora, era a mesma imagem, a mesma alma falando pela boca;
era o mesmo coração falando ao seu povo. E: o mesmo que ouço hoje na tribuna do Senado. E devo dizer a V. Ex• que aqui ainda se repete a História
Bíblica: a criãiura córúra O Criador-. O GoVernadOr que o impediu dC chegar
aos umbrais da convenção foi um produto também do seu governo, da sua
grandeza d'alma e do seu espírito cíviCo:_ Foi o Prefeito de Salvador, quando
V. Ex• foi Governador do Estado da Bahia, nomeado por V._Ex' Devo dizer
que V. Ex•, não comparecendo à convenção, prestou um serviço inestimãvel
aos seus companheiros _do interior, porque se tivesse dado, na Convenção, os
seu_s nomes, eles seriam perseguidos, eles seriam esmagados nos seus pequenos munkípios, eles, companheiros dedicados ·e anônimos do grande nome e
da grande campanha de V. Ex• Mas, lamento que V. Ex• não tenha chegado
às portas da convenção. Convenção maior, convenção mais famosa, con. venção maiS histórica do que a da Bahia foi aquela da geração predestinada
de 89, na Revolução francesa, quando os montanheses, os Girondinos, os Ja~
cobinos e os Feuillantes disputavam a dominânCia- da convenção. E, nobre
Senador, por um capricho do destino, aquela convenção, de onde a Revolução tiro_U tantos nomes e fez a guilhotina funcionar, cortando cabeças·, no
dia de hoje~ há quase duzentos anos, no dia "3 de junho, aquela convenção levou o chefe, símbolo do arbítrio e poder divino dos reis, levou Luís XVI, no
dia de hoje, há quase 200 anos, à guilhotina; o rei condenado pelo povo. V.
Ex• hoje, daqui dessa tribuna, nessa sua linguagem envolvente, dominadora,
cheia de emoção, cheia de alma e por vezes, feita de carne e de vibração, condenou o GOvernador, que V. Ex• fez um dia Prefeito de-Salavdoi-, fez um dia
Presidente da .ARENA do seu Estado e hojC, des~â tribu~a, neste diScurso que
estâ marcando êpoca na história- desta- Casa, verbera aquele procedimento, e
condena a frustar a- convenção a que v. EXt.--não Pode comparecer. Pois bem,
o nobre Senador Lomanto· JúnioÍ', rião-cómparece lá, mas estâ aqui conosco,
ditando na sua voz, na sua emoção, na sua palavra, na sua pregação cívica, os
-rUmos q"W! todos -deffiocratas devemos seguir neste País, condenando o arbítrio, conde"nando esses deinOcratas dC fancaria, conderiando esses violentos
que esmagam a liberdade e pisam com os pês, porque só há uma místka para
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os democratas e os políticos do mundo inteiro, só há uma místiCa: é que podemos sacrificar tudo, na nossa luta pelo direito, pela justiça, e pela liberdade.
(Palmas.)

•

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Sensibiliza-me, e leva:i:ne às raias da comoção o aparte de V. Ex~, Senador Dirceu Cardoso. V. Ex• relembra a criatura revoltando-se contra o Criador. Quem sou eu para ser criatura? Quem sou
eu para ser criador daquela criatura? (Risos.}
Na vida pública, Senador, praticamos a tos bons e maus, erramos, Senador, às vezes erramos mais do que acertamos. Eu me penitencio, nesta hora,
por haver colocado um tijolo no alicerce de sua, já hoje, majesto"sa vida pública. Contribui para que ele firmasse sua carreira na vida pública. Efetivamente, é verdade. Cabia-me a indicação para a Presidência da ARENA. Quando_
Governador, o Partido estava na sua _fase de fundação; eu o nomeei Prefeito,
em condições as mais adversas para ele, num gesto que só um homem que não
tem medo poderia fazer - peço a V. Ex• que não me peçam explicações -:nomeei-o Prefeito. Mas, eu poderia me constitulr-exeeção da criatura
revoltando-se contra o Criador_ se, fui, talvez, o que colocou a menor pedra
ou o que deu a menor contribuição para a sua criação.
O que diria Edgar Santos, vendo o seu filho ultrajado e ofendido? Edgar
Santos que foi o inspirador, que lhe deu tudo nos primórdios da sua vida? O
que diria Antônio Balbino? O que diria Juracy Magalhães, que foi, sem dúvida alguma, o grande construtor da sua vida pública? O que diria Luíz Viana
Filho? Já não cito o Senador Jutahy Magalhães, porque citei o seu honrado
pai, a quem nem Simões Filho seu arquiinimigo, o grãnde Simões Filho, teve
a veleidade de dirigir impropérios e iri.justiças.
Vou, meu caro Presidente, esforçar-me para abreviar o discurso. Se Deus
não me deu o sentimento do medo, não me deu o sentimento do ódio, também não me permitiu que possuísse o dom da síntese. Eu não o tenho realmente - e isto até me entristece - porque não consegui atê hoje chegar a
esta síntese tão necessária; que impede a tolerância, a benevolência dos companheiros. Mas, vou relatar, antes de conceder apartes e, concederei apartes a
todos os_ companheiros, com a permissão desta jóia que está na Presidência.
Na Bahia, foi instalado o pior dos terrorismos: o terrorismo político, nas suas
formas mais abjetas. Começarei, citando um correligio"nário do Senador Luiz
Viana. Eu diria melhor, um homem da estima e da_confiança do SecretárioGeral_d_o_ PDS, Deputado Prisco Viana. Um homem de nível universJtârio,
Prefeito de uma cidade- não citarei oS nomes de nenhum, para não expô-los
à sanha. Que ela venha sobre mim, de amanhã em diante, mas que não recaia
sobre os que tiveram a c_oragem de reagir. Deixem que eu seja OUniÇo a reCeber represálias, de amanhã em dia'nte, e sei que a mim rião vem nada. Ele_ vai
tentar vingar-se, de amanhã em diante- Deus queria que isso não ocorra_nesses modestos e pequeninos amigos que me acompanham na vida pública.
O Sr~ José Fragelli- V. E?'' dã licença de um_ aparte?

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Concederei, já, eminente Senador. Vou
apenas relatar estes três casos e ver se posso fazê-los sucintos.
Correliglon-áfiO -do SCnãdo"r Luiz Viana, Prefeito de uma cidade~ homem
de nfvel universitário, é convocado pelo jornal para a assinatura de um convênio. Havia tiês prefeitos aO seu lado. Esses prefeitos também foram convidados, pelo Diárfá Oficia/;-a comparecer áS tantãSnOras-para- a assinã.tilra do
convênio-. Eis que, no iliOmC!n~to de ãpoi' o sCii rióirie-ito documento convenial,
é a ele formulada estranha exigêncTá: ãntes- de assinar o convênio!-'j:fretiSava
assinar a indicação do candidato do Governador. O homem, delicadamente,
ponderou: "Mas eu sigo, eu tenho compromissos com -o Senador Luiz Viana;
eu sigo a orientação do Depütado Prisco Viana, qüe é Secretário-Geral do
PDS. Então, ele ainda é candidato; ele ainda não retiroü a suã candidatura.
Poupe-me desse vexame. Eu voltarei para assinar, aguarde um pouco até que
o Deputado Prisco Viana não seja maiS Candidato".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a resposta do preposto foi a seguinte:
HSem a assinatura, nãó há convênio". E os -demais prefeitos, que tfnham a
ventura ou a desventura de me acompanhar, a estes também repetidas foram
as mesmas_ palavras. Mas não ficOU nisso, Sr. Presidente. Esse veto seria muito suave, na Bahia, para_ser considerado terrorismo político: O Go-Vi:rrütdor,
sadicamente- esta é a· exp-resSão- convõca--o seu auxiliar e diz: .. Investigue
qual a pessoa mais ligada a esse prefeito e traga o ato de demissão que terá
que ser publicado amanhã no Diário Oficiar'.
Coitado do prefeito! Imaginem o seu terrível sofrimento.
Senador Tancredo Neves, sabe quem era a pessoa mais ligada ao prefeito? A sogra dele._ Imagine V. Ex•, demitida a sogra, que inferno não estaria
preparado para esse pobre e infeliz homem!
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O Senador Luiz Viana não descansava de atender o seu telefone. Era o
prefeito que dizia: "Senador, o que eu faço'? A minha esposa, chorosa, teme
pelo enfarte de sua velha mãe. O que eu faço, Senador?"
S. Ex•, um homem realmente compreensivo, respondeu-lhe; "Assine o
docUmento".
E só assim, acredito que a sogra tenha voltado ao cargo de que fora demitida.
Mas não ficou só nisso. O seqüestro pelo avião tornou-se método de
coação, na Bahia. No Brasil, a Revolução aboliu o seqiíestro de aviões. Não
foi aboJido o seqües_tro através de avião, que é diferente; é criação made in
Bahia, Know-how baiano, isto é, do atual Governador.
Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esse cidadão, meu correligionário, desiludido e mal recebido pelo candidato, pelo pupilo do Gove_rnador
- nunca o vi_-:- procurou-me aqui ·ntl gabinete, acompanhado de uma funcionária da Câmara, que queria me conhecer, era um admirador à distância,
mantio_ha uma simpatia, desde os idos do meu período de Governador. E lá
chegando, contou-me a sua desdita, porque ele me procurava para assinar o
meu documêoto. E pediu-me para apor a sua assinatura, para que ficasse materializado o seu apoio. Eu lhe disse que bastaria, porque eujâ tinha assinaturas suficientes, o seu vóto, Mas ele me disse;_ .. Eu quero aumentar o número
de assinaturé:lS_ t;Je seu_ documento." Vo_Ita çsse hpmem para: a sua terra. Não
vou dizer a cidade, mas vou dizer a cidade em que ele foi seqiiestrado. Estava
ele na cidade de Barreiras, distante duas horas de avião de Salvador, estava
na cas_a de um amigo quando foi abordado por um cidadão que ele não conhecia: -"trago-lhe um recado, uma mensagem do Dr. fulando de tal, para
o Sr. ir até Salvador". Esse doutor era irmão de _um Deputado Federal; o homem tinha realmente ligações afetivas com esse cidadão. Modesto fazendeiro,
ele exercia uma espécie de vigilância, não_era empregado do referido doutor,
então imaginou que o convite seria para adquirir uma fazenda ou dar informações das suas propriedades _agrícolas.
Seguiu. Já tomou um choque no campo de aviação: o avião em que deve·
ria embarcar- ele nunca tinha tomado_u_m avião- era um avião pomposo,
Sr. Presidente. Se não me engano, não quero fazer declarações que possam
amanhã incorrer em inverdades- parece que tinha at~ escrito "Governo do
Estado", mas, salvo engano, identificou como avião do Estado. Hoje, aliâs,
há uma flotilha do _Estado, inteira, a serviço do candidato dó Governo, uma
flotilha maior do que _a Força Aérea Argentina. No meu frâgil e modesto
teco-teco, fico até acanhado quando vou ao interior.
Sr. Presidente, o homem é levado ao avião. Fechada a porta, a máquina
decola. Quando chega na altitude desejada, alguém lhe- apresenta um doeu~
mento dizendo: u _ não tem nada com o doutor fulano, é para o Sr. assinar
aqui que o Governado_r mandou".
O homem, apavorado, olhava a porta do avião e admitia: u _ Vãó int
atirar daqui para bãixo". Duas horas de angústia,- de terrível sofrimento.
Imaginem os Senhores e as Senhoras, o drama que um homem, que nunca tinha viajado de avião, sofreu dUrantes duas horas sob coação e pressão-em tais
circunstâncias. Aliviado, vê o avião descer à tardinha, no aeroporto de Salvador. E o homem pergunta: - "Tenho que ir à casa do Dr. fulano?
Respo-ndem-lhe:_"-- não, não tem nada que ir à caso do Dr. fulando." E ele
replica: ··-eu vou·; eu~ assiOO, iriõço"."- Pó1s o homem ·não havia asSinado o
documento. Resistiu heroicamente, mas com afirmativas de que, chegando a
Salvador, cumçiríría- a súoqJarãVfa~-E outra não p~oderia ser a resposta, diante
do pavor de ser jogado Iâ de cima para baixo.
Chegando em Salvador, ele prometeu no dia seguinte pi'Ocu-rar o Governador. No fundo, era uma maneira de despistar. Ao que a pessoa disseram-me) não tenho certeza, ta_m_bér:n, que fosse _um militar, ?_paisanaperguntou~lhe: "O Senhor vai se- hÕspedar onde? Ao que o homem -respondeu:"- no Hotel Paris."- "Então, o Senhor compareça amanhã ao escritório do candidato, p8.ra-cu-nlf:iiir as fOrnlalfda:de- '"'legais".
O homem telefonou para o Deputado Leu r Lomanto, procurando-o por
toda a parte. PrOcurou também, por toda a parte, o Senador Lomanto Júnior. Nós estávamoS em-SãO --paiJ.lo e ele não nos pôde localizar.
Sr. Presidente, hospedado num modesto quarto do Hotel Paris, às 4 horas da rrianhã, batem fortemente à sua porta, e ele, depois de uma viagem intranqifila e anguStiante, choca-se com aquelas batidas. Abre a porta, ainda
em trajes meii.Ores, e depara-=-se--corrcum-homem fardado. Era um Major, que
lhe exibe utn docu_mento. Imediatamente, de: __ diz: u _ mas? eu prometi Sr.
Major, que hoje vou procurar para assinar. Por que o Sr. me acorda a esta
hora?"
--o homem entrou em pânico, mas houve alguma compreensão por parte
da autoridade coatora. O _homem não dormiu mais, depois de uma tarde
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terrível, de uma noite intranqüila, de uma- madrugada. Sr. Presidente, atas
como este fazem lembrar o nazismo de Hitler, pior do que o fascismo de Mussolini, não sei se a' GeStapo~- não sei se os órgãos de repressão daqUela época
agiam com tanta frieza.
Às 5 horas, o homem foi para a estação rodoviãria e. no primeiro ônibus,
rumou para a sua cidade, para se livrar dos constrangimentos a que estava
constantemente submetido.
Mas, não ficou nisso.- Estes, são apenas dois casos, eu p-assaria a tarde,
Srs. Senadores, a relatar o terrorismo político que se instalou na Bahía. Meu
Deus, qual foi o terceiro, para não falar no quarto? Vou antecipar o quarto,
que é mais grave. Eu disse que eram três, mas me recordei c;lo mais grave.
O Governo Federal, na rrielhor das-suas intenções, o PreSidente Figueiredo, no desejo mais incontida de atender às aspirações dos municípiOs, e eu me
senti partícipe dessa decisão do Presidente; ajudar os municípios através do
Programa de AperfeiçoamentO de ASsisiêilcia aos M-unicípioS.- Desgraçadamente, Sr. Presidente, esse programa foi a grande arma de que se utilizou
para matar a minha candidatura. Ignorava o Ministro Andreazza, tenho certeza, burla, o ardil que se armava na terra baiana. Primeiro, vai um telegrama
- os prefeitos estão me OuVindo aí, vários- prefeitos estão- do Ministro Andreazza. Não telegrama do Governador, convidando para receber o dinheiro,
convidando para a assinatura dos convêriios rio banco, às 1O horas do dia tal,
do mês de fevereiro; Mas, 24 horas anteS da corivocação, ·ou da presença dos
prefeitos, um outro telegrama chega: cmividava os prefeitos para chegarem às
8 horas; não era do Governador; era de um dos seus prepostos. Os prefeitos
ficaram felizes porque julgaram antecipada, em duas horas, o recebimento
daquele dinheiro.
Estão presentes, aqui, alguns prefeitos, inclusive o que protestou na o-casião. Vou citar o seu nome, prefeito, não vou citar os demais; estâ presente o
Prefeito António Lima, de Coarad, bravo patrício que não se rendeu à prepotência, à ínipostura. (Palffias.) E ele df:nunciou o· fato à imprensa, porquê, em
chegando ao Palâcio, estava o Presidente, o infeliz Presidente do Partido Democrâtico Social, ventríloquo do Governador. Estava presente, numa mesa,
ao lado o Secretãrio-Geral, que tive também a infelicidade de ajudar em época anterior escolhendo-o para meu secretário parlamentar; e desgraçadamente as lições de dignidade que lhe ensinei ele não as aprendeu. Estava o
Secretário-Geral, o Deputado filho do Governador, e os-PrefeitOs que chegavam para assinar o tal convênio, o malfadado convênio do banco - o Ministro Mário Andreazza não estava presente ao recinto- foi então anunciado
que, primeiro, era a assinatura da indicaÇão do· pupilo, e em seguida a assinatura do convênio e; às 10 horas, o recebimento do cheque. De fato, um serviço muitO bem montado. É realmente uma perfeição o que está ocorrendo na
Bahia. Em matéria de terrorismo não pode haver coisa mais perfeita do que o
sistema, o arcabouço que se implantou na minha sofrida terra.
Está ali o prefeito de Coarací que denunciou o fato, repito. E o Governador o chamou de mentiroso. E ele respondeu: .. Não respondo ao Governador, porque não costumo responder aos que julgam os outros por si". Bravo
prefeito! :t: pena que você não se tivesse- desincompatibilizado,- porque a
Bahia iria lhe consagrar para Assembléia Legislativa. Mas não se desincompatibilizou por conselho meu. A farsa que se vai retratar, no domingo próximo, poderia aproveitar do poder absoluto, da minha ausência na convenção,
e talvez seu nome não fosse aceito para demonstrar a vingança, para que o sadismo se fizesse ali materializado, como castigo pela atitude que assumiu.
Mas, Srs. Senadores, essa foi mais uma fórmUla de coação moral e irresistível. O dinheiro para uma prefeitura, Sr. Presidente, é como Sangue que
alimenta células. O dinheiro para uma prefeitura é como um ·alimento para
quem tem fome. E quem poderia se negar àquela assinatura? Aí foi a minha
desgraça. Ar ele fez, realmente, a grande feira, o grande Tratado. Aí sim, ele
obteve a grande pomposa maioria, que anuncia diariameilie noS jOrnaiS.
Vou prosseguir, Sr. Presidente, até o quarto ato da comédia terrorista,
em que o Governador é o principal protagonista.

a

Um homem pobre, carregado de filhos, com nove filhos, havia sido nomeado por mim hâ 15 ou 16 anos atrás. Mal instalada a Comarca ele foi nomeado, interinamente, para exercer a atividade de tabelião ou de escrivão.
Meu amigo, cunhado e amigo do Prefeito da cidade, onde tenho vínculos profundos, pois fui o· cri3.dor do município: como Deputado à Assembléia Legislativa, fui o autor do Prcijéto que criou a cidade. Não tive nem dúvida do vo-_
to, não pedi sequer a assinatura, tal era a certeza que eu tinha do voto daquele
companheiro.
Nesta organização perfeita do terrorismo político, o Governador montou, sem dúvida alguma, um quadro, uma equipe, um elenco de pressões, e escolheu os diretores do CERIN. O CERIN é um orgão regional, a nível de es-
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tado, que tem um diretor com um salârio relativamente grande; é uma espécie
de representante. do Governo na região; Onde é sediado o CERIN, é a capital
da regi~o. Distribuiu pelo Estãdo inteiro verdadeiras ameaças. Quando chegava num município jâ trazia· as notícias do que iria acontecer com os delega~
dos dos -mun-icípios ViSitãdos: ·•-FUlano nãO assinou, mas isto vai custar-lhe
sangue, suor e lágrimas". Esse meu amigo se recusou a assinar. Coitado, não
tinha assinado ainda o documento da minha indicaçãO. Nem sequer pedi,
porque realmente era um amigo tão fraterno, tão dedicado, tão certo era o
seu voto.
O diretor do CERIN contou todos esses episódiÕs dramáticos da sua
passagem por outros municípios. Como é a minha região, havia sempre uma
eXplicação: "'o Governàdor declarou-me pelo telefone que esta é a região inais
difícil para ele, porque é a sofrida região -dO Sen-ador. Mas ai de quem não_ assinar!" Dizia uma gorda diretora do CERIN, nomeada por minha indicação
nos tempos idos- oh! Meu Deus perdoai-me por tantos pecados que tenho
cometido.
Pois bem, meus Senhores, o que menos aco-nteceu a esse homem foi um
desafio, foi um ultírriato. Descobriram que O pobre ho"mem. 15 ou I 6 anos depois. ainda era interiil-o; ·so adquiriã a est3biliciade mediante concUrso. Ele me
telefonou, dizendo-me que tinha dúvidas, e que não sabia o que fazer. Confesso que a minha reaçào foi diZer logo: rião assine coisa nenhuma; eu lhe
pago o salário que você tivef ã.té o reSto de sy_a vida, ma~ ilegue a esses algozes
a sua assinatura, como repulsa a este ato, ou melhor, a esta ameaça de violência. Mas depois eu caí em mim, e fuí lâ. E ele me disse: .. meu Seilador, eu tenho 9 filhos, e tenho alguns que são funcionãffOs; a desgraça não recairá somente Sobre mim, mas tanibém sobre minha- fã.mília. Eu só tenho este salário
par·a· minha manutenção. O que serâ de mim se for -derit1tido?" Eu lhe disse:
aguarde um pouco.
Chega um telex de um dos mais proemínentes Se_cretãrios de Estado, que
deveria preoCupar-se mais com o planejamento do que com o terrorismo.
Marca, então um encontro no Aeroporto de Ipiaú, pa~a ser fiel, porque lá estaria com o documento para ser assinado- último prazo aceito ou permitido
para que ele não caísse na guilhotina da demissão. "Vâ, assine meu amigo~ eu
não quero sua desgraça. nem a sua infelicidade."
Poderia passar a tarde. Srs. Senadores, a contar, a enumerar, a desfiar
um rosário de fatos semelhantes, desta sombria fase que a Bahia está vivendo
no momento, porém não devo mais tomar o tempo dos ilustres amigos.
Vejo ali o ex-prefeho Mário Kertesz, bravc_;>- está.R:Ii presente. Obriga:.
do, Mário Kertesz. pela sua presença e pela sua solidariedade. Você marcou
uma etapa e uma época de dignidade na Bahia. Quem, hoje troca o poder, a
Prefeitura de uma cidade pujante como é Salvador; quem faz essa troca, apenas, por dís_cordar?
V. Ex~- eu vou lhe chamar assim- meu Prefeito de Salvador, que deixou uma obra admirável, seu nome ficou gravado na história administrativa
d~ B_lhia, todos o -ª'guard~~m _g__~ volta, M_ã_ri.o_K_~te.sz, porque todos sabemchamarei pela terceira pessoa e na intimidade --todos sabem que você
~âr_io, foi_çiigno, pre_feriujogar ao chãO o poder,do que beijar _as_plantas da
m-ulher de Putifar. (Palmas.)
- Pois bem, Srs. Este é o ú,lth:no ca_pítulo Qest--ª-novela que, nesta tarde, chegou, de certa maneira, às suas culminâncias, pelo relato sincero de alguns fatos. -:t:"odos os baianos estão estupefatos, aqui. Ninguém acreditava, porque o
~edo, hoje, é o clima que se respira na ininha terra, o pavor é a constante nos
la~~ do meu torrão na~ai._Este capítulo aqui está: a carta de um amigo, a dramática carta de um amigo:

18 de maio de 1982
Meu caríssimo
Senador Lomanto Júnior:
'"Um ideal não se define: enxerga-se pelas clareiras que dão
para o infinito". A sUã intrepidez à busca de-um ideal que não é somente seu, porque de todos os baianos que não se acovardam e nem
se vendem diante da prepotência, da arrogância, Qa_Jirania de um
homem só, que tem compelido baianç_s ilustres- atentem bem, Srs.
Senadores,- ao cometimento de a tos que: os envergonham, como a
nós outros, també~ ao vê-l()s, no vídeg_,_ ça.b_i~~ai_itos como vítimas
diante de seu carrasco. anima-nos a cOntinuar ·acreditando no ser
humano.
Você, como centenas cfe milhares de conterrâneos, já o consagramos governador eterno da Bahia, dá, mais uma vez, o insofismável exemplo de honradez que a história hâ de registrar, com desta~
que, para as gerações porvindouras.
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Nessa sua luta em defesa da dignidade de quem sempre soube
ser digno, jamais aceitaiido os grilhões do_ totalitarismo, só temos a
lamentar a descoberta tardia de uma inevitável verdade que vai ferir
um homem que não merece a derrota que o PDS vai sofrer, na
Bahia: o extraordinâriO Presidente, que também o serâ eterno, João
Batista Figueiredo.
Faço-lhe um apelo - diz a carta- com o coração cortado de
dor - é um amigo que me acolnp-an:na há duas dezenas de anos-:
surgira ao seu dileto filho, cuja coragem não nos tem surpreendido
porque safdo das entranhas de um casal que só poderia trazer ao
mundo personalidades como a de Leur Britto Lomant.o, que não se
candidate ao que seria a mais tranqiiila das reeleições, para pouparnos de sofrimentOs- IDaíoi'es. Já basta o que iremos, a contragosto,
com o coraçãO também cortado, fazer com o Presidente dos brasileiros, votando contra o nosso partido, indo para os palanques, arrastando, com o destemor que Deus nOs deu, votos em quantidade que
nem você acredita porque não conhece todas as nossas ligações em
várias regi~es do nosso Estado. O trabalho que iríamos realizar, ao
seu lado, vamos efetuar ao lado de um homem que, não- obstante
empurrado para a Oposição, servirá, mil vezes melhor à Bahia do
que um boneco de pano manipulado por um tirano.
Cair -de pé, não é cair: é saltar para a história.
Seu incondicional amigo, com mil desculpas pela posição que
vou tomar, na certeza de que, contra o meu partido, estarei prestando um grande serviço à Bahia.
Com abraços,
Sr. Presidente, devo terminar, até para não abusar mais da benevolência,
da tolerância de V. Ex• e dos meus companheiros.
Quero agradecer antes de terminar, Sr. Presidente, a esses bravos compa~
nheiros que saíram dos seus distantes rincões, dos longínquos municípios da
minha terra, aos companheiros que vieram de Salvador, àqueles que vieram
trazer a sua solidariedade, com as palmas que, ao final de todos os apartes, eu
ouço como se fosse um bálsamo, Sr. Presidente, um bálsamo!
A feliCidade, meu caro Moacyr Dalla, não exclui o sofrimento: um bálsamo a atenuar o meu sofrimento. Pois bem! Quero agradecer a estes companheiros, aos Deputados baianos que aqui estão, que me honraram com a sua
presença ouvindo estas palavras desarrumadas, mas sinceras, traduzindo a
verdade, desmascarando aqueles que querem se passar como democratas e
que são, sem dúvida alguma, os notórios artífices do arbítrio.
Concluo, agradecendo aos Senadores que me apartearam, a quantos me
honraram com o seu apoio. Estou sentindo que o Senador José Lins deseja
me apartear e interrompo a minha peroração com a maior alegria, para ouvir
o meu Líder .
O Sr. José Lins- Meu querido amigo, Senador Lo manto Júnior V. Ex•
é um homem notável. Sei, porque acompanhO a vída de V. EX• ..

O SR. LO MANTO JÚNIOR -

Obrigado Senador José Lins.

O Sr. José Lins- -z-'.que V. Ex• é amado pela Bahia, desde as fímbrias do

litoral, até o velho sertão sofrido, desde os sertões secos do Nordeste, do
Raso da Catarina, até as fraldas e os picos das serras. V. Exf. conta, também,
com a amizade e com a dedicação dos seus colegas do Senado. Nunca vi, meu
caro Senador Lomantq Júnior, alguém expor chagas, as suas próprias chagas,
e as chagas do nosso Partido, com tanta veemênCía~ cofio o faz V. Ex• nesse
discurso. São chagas nossas.
O SR. LO MANTO JÚNIOR - QUe sangram, Ex•
O Sr. José Lins -

O Partido sofre com isso.

O SR. LO MANTO JÚNIOR -

Sei disso.

O Sr. José Lins- Não tocarei meus dedos nessa ferida dolorosa, porque

eu preferia ver esse Partido pacificado, pela nossa responsabilidade para conduzir os destinos deste País que, afinal de contas, depende demais, nobre Se~
nado r, do nosso Partido_e até, e muito, da dedicação e da grandeza de V. Ex•
Mas eu não posso, nobre Senador, deixar de mostrar o outro lado da medalha. Comove-me ver um homem da altitude e da grandeza de V. Ex• brandindo uma espada de fogo, para defender a liberdade democrática corri a veemência com que V. Ex• o faz neste momento. Haveria de partir da Bahia, haveria de partir do PDS esse exemplo de grandeza cívica. Que sirva isso de
exemplo para que este Partido se pacifique, sare das suas feridas e encontre o
caminho da unidade que todos buscamos, porque a nós compete uma extraordinária missão de esforço na condução dos destinos democráticos deste
País. Muito obrigado a V. Ex•
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O SR. LO MANTO JÚNIOR- Sr. Sena!lor José Lins, as suas palavras
s.e confundem, é como se estivesse falando à Bahia. Nessa Bahia onde certa
vei: um operârio --contou-me Õ Dr. OctáviO Mangabeira, com a mafor
emoção que o maior elogiO que ele já recebeu, num discurso, de um homem
rústico, foi este: ~_"Dr. Manga beira, o Sr. fez um governo delicado."
A delicadeza das suas palavras, Sr. Senador José Lins, que sofre também
cujos pés estão sangrando nOs espinhos desta nossa estrada, V. Ex• é um dos
lnjus"tiçadOs, V. EX•é-Uri'tdos preteri"dós~ V. EX' deveria estar agora empunhado a banderia do PDS do Çear:â, porque era V. Ex• o desejado pelas suas lide. ranças ou, pelo menos, pela maioriã. das suas lideranças. Mas, fica a reticên-cia. Obrigado, Senador José Lins, pela delicadeza das suas palavras. Eu sei
quanto feliz sofro nesta hora, quanto sangram os meus pés, mas, que posso
fazer se escolhi as estradas espinhosas da vida pública?
O Sr. Affonso Camargo

.~Permite

V. Ex• um aparte?

O SR. LO MANTO JÚNIOR - Com muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Alfonso Camargo- Nõ_s estamos entendendo muito bem, Senador
Lomanto Júnior, esse seu sofrirriento-ÍeliZ: V. Ex• está feliz porque está abrindo a sua alma. Certamente V. Ex• está sentindo aquela leveza de quando se
está com a consciência tr"anqüila. Eu gostaria ápenas de aproveitar esta oportunidade em que V._E_x' _simboliz~-~ -~~r:nocracia brasileira, para reme_morar
quantas vezes, discutindo aqui, nesta Casa, nós dizíamos que a hora da pretendida abertura democrática era riiUitc:f ifuporta-nte atentarmos para as boas
regras daquilo que se chama as regras do acesso ao poder, definidas pela Lei
dos Partidos e pela Lei Eleitoral percebo claramente, e ainda hoje, pela maw
nhã, lendo as instruções do Tribunal Eleit_oral, constatei quanto mal faz à !iw
herdade dos partidos e dos candidatos essa legislação rígida, que está conduzindo as convenções deste ano. Certamente, se V, Ex• .não tivesse que lançar,
juntamente com o seu nome, candidatos a Vice-Governador, a Senador, a
Deputados Federais, a Deputados Estaduais, quem sabe se V. Ex• poderia ir
à convenção, e lá no sufrágio secreto, ainda ser escolhido candidato do seu
Partido?

O SR. LO MANTO JÚNIOR O Sr. AlfonsO Camargo- E nós

É verdade, Ex•
dizí~mos

que a luta não é dos partidos,
a luta é entre aqueles que querem a democracia e aqueles que não a querem; a
luta é entre democratas e tecnocratas, e essa luta se vai, hoje, pelo Brasil inteiro. De modo que sinto bem a sua felicidade, porque V. Ex• está hoje nesta
Casa engrandecendo o Senado Federal, e marcando certamente a história da
democracia brasileira. Isso que V. Ex• chamou de terrorismo_ no seu Estado;
não é nada mais nada menos do que corrupção eleitoral V. Ex• merece o respeito do povo brasileiro e o Governador do seu Estado a repulsa de todo o
povo brasileiro. (Palmas.)
O SR. LO MANTO JÚNIOR - Agradeço ao nobre representante do
Paranâ, ao jovem Senador Affonso Camargo. Eu jâ o conhecia antes de aqui
chegar, mas aqui consolidei essa amizade. O seu aparte engrandece meu discurso.
Não sairei desta tribuna sem ouvir- desculpe-me Senador José Fragelli
- não sairia desta tribuna _sem ouvir o seu aparte. Até o convocaria, assim
como aos Senadores Itamar Franco e Tancredo Neves. Não sairei desta tribuna sem ouvi-los~ Agora, concedo o aparte ao nobre Senador José Fragelli.
O Sr; José Fragelli- Agradeço a V. Ex• a atenção pedindo-lhe escusas
por ter~ me ausentado uns momentos do plenârio, a fim de atender a determi~
nado compromisso. V. Ex•, em certa parte do seu pronunciamento, cheio de
emoção e de justificada _r:_evolta, falou na_ involução dos processos políticos na
Bahia. Eu acho que essa involução do processo político se verifica, na verdade-, em todo o País. Fez-se uma revolução, como a de 30, para acabar com
86usos e violências permitidos pela legislã.ção da República Velha e estimulados pelo Governo. Entre esses processos estava o da degola dos candidatos
eleitos para o Parlamento. A Revolução de 30 cumpriu, no entanto, seu compromisso, e fez uma legislação que, apesar dos seus naturais defeitos e insuficiências; garantiria aoS partidos políticos, sobretudo aos candidatos, o direito
de se apresentarem à decisão popular nas urnas. Em 1964, fez-se outra Revolução com os objetivos proclamados, preferencialmente, de jugular a cor~
rupção e aqueles processos viciados das oligarquias estaduais. Mas esta Revolução, agora, com- este Governo que aí estã, faz o contrário daquela de
1930, com os seus caSuísmos e todcs os processos adotados, chegou ao resultado pior do que aquele da República Velha, porque o que acontece agora ê a
degola prévia daqueles candidatos, nos quais o povo gostaria de votar, como
está acontecendo agora com V. Ex• (Palmas.) E V. Ex• me permita, não quero
me aproveitar da <?P.O~tllnidade, mas acho que cabe dizer que V. Ex• tem mais

do que o direito de se revoltar; V. Ex .. , agora, está incumbidO-dC -Uma missão,
porque esse mesmo Governador, que pelos seus métodos condenáveis, execráveis, afasta V. Ex,. do pleito de 15 de noVembro, esse Governador ameaça
o Brasil com a sua pretensão de ser candidato à Presidência da República.
(Risos~) E se V. Ex'" se ausentar do pleito da Bahia, permitindo que-o candidato apontado por ele seja eleito, talvez V.~ .., esteja perdendo a oportunidade
de evitar um mal maior, irremediável para a pátria brasileira, permtindo que
esse presidenciável venha a ser candidato ao posto máximo da República.
Portanto, V. Ex• tem essa missão de não se ausentar do pleito da Bahia, não
só para derrotâ-lo no seu Estado, mas também nas suas pretensões ao posto a
que ele se proclama, desde jâ, candidato. (Palmas.)

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Agradeço, muito- se~sil)iÜzado, ao exGovernador, ao meu velho amigo, Senador José Fragelli, o Seu aparte.
Não sei, Senador José Fragelli, o que me aguarda no futuro. Sou um homem de Partido, um homem arraigadamente de PartidO. Ágora, o Partido
não se constitui, para mím, um obstáculo intransponível; adffiã dele :pairará,
, para mim, o interesse da Bahia! (Muito bem! Muito bem! Palmas.) E, se a Bahia me convocar e se· eu sentir a necesSidade de que ela p_recisa
de mim para prestar-lhe mais um serviço, eu a ela não faltarei e, muito mais
ainda, não me constitu-irei eiÍl obstáculo, porque sou um modesto, dos mais
modestos Senadores desta Casa. (NãO-apoiado!) Mas a minha voz não se silenciará, tronitoante corno é - voz que Deus me deu - para aPOntar os caminhos que Possam evitar ao Brasil de ter à sua frente aquele Governador!
Sr. Presidente, a minha terra não tem um Governador. 1:. uma -desgraça, é
uma tristeza eu afirmar -·nesta tarde, neste fim de tarde de sessão, c}ue o homem que dirige os destinos da minha terra não tenha a postura de um Governador!

O Sr. José Fragelli --Muito bem!

O SR. LO MANTO JúNIOR- A Bania iem um feitor de azorrague na
mão, Sr. PreSidente. De azorrague na ffião~ -com() Se--ainda não houvesSe o
acontecido o 13 de maio, Sr. Presidente! Vou repetir o que me transmitiu,
numa noite de angústia, numa noite de luta, há poucos dias, um vereador da
Capital. Não devo pronunciar seu nome. Infelizmente, na Bahia de hoje, precisamos até evitar referências a nomes, p"úa que não sejamos ·culpados, amanhã, de estar denunciando companheiros indefesos. Um vereador, descendo
do Palãcio de Ondina, chegavã ao Seu apartamento, f.rêmulo ainda --vários
companheiros em torno da minha mesa - e ele dizia; '"Saí horrorizadO, sáí
ap::tvorado daquela conversa. Fui erittegar..:me. Pensei ir para·a -oposição.
Vim comunicar-lhe que me entreguei, não resisti às arrieaças."
O homem que, eventualmente, estava a fazer-lhe ameaças era o Governador do meu Estado. E ele disse o seguinte:
-·~você acredita na possibilidade, a mais remota, da vitória
desse Lomanto! Ora, caia fora disso enquanto ê. tempo!"

Atentem bem, Srs. Senadores, esta revelação que eu faço nesta tarde,
para mostrar que quem está à frente da Bahia é um feitor. A frase é -sua,·eu
apenas, a repito:
- ••Irei à convenção com o dinheiro em uma das mãos e a chibata na outra!"
O homem tremeu, o vereador quase que se acovardou. E disse:
-o" Entreguei-me, e diante disso e depois disso, a minha rendição."

Na Bahia nunca foi tão próprio colocar-se, desgraçadamerite, no frontispício-do Estado aquela frase, se não me engano usada pelos romano~ vae
victis, Sr. Presidente- ai dos_ vencidos! ~isto o que se inscreveu Do pórticO
da histórica Bahia, hlSpirador desta Casa, oh! Ruy, pregoeiro da liberdade,
oh! Ruy, oráculo e fonte perene das nossas inspirações!
O Sr. Itamar Franco -
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V. Ex'" me concede um aparte?

O SR. LO MANTO JÚNIOR - Concedo o aparte ao nobre Senador
Itamar Franco. Fale as Alterosas nesta hora! Minas Gerais com a-palavra.
O Sr. Itamar Franco- Senador Lomanto_ Júnior, perriiitã a voz do representante :.le Minas Gerais, de Minas que assiste, agora, no início da sua
campanha, à ação presente do poder económico e do poder político, nefastos
nas eleições mineiras cOriio nurica Se--Viu -na nossa História contempor"ànea.
Cumprimento V. Ex• pela sua altivez. Temos conversado muito acerca do
processo político. V. Ex'" é um homem-de alma limpa e de coração generoso.

O SR. LOMANTO JÚNIOR -

Muito obrigado, Ex•

O Sr.ltamar Franco --V. Ex• falou em fraude politica. V. Ex'" falou na
intolerância e na prepotência. V. Ex• defirliu no seu verbo aqueles que têm demasiado ego nos seus cosmos, e estes, Senador Lomanto Júnior, não deveriam fazer parte da vida pública. Mas creio, nobre Senador, que a eleição da
Bahia começa a se dCcidír hoje, nesta tribuna, com a voz de V. Ex• (Palmas.)
Não tenllo dúvidas quanto a isso, porque a presença de V. Ex•, traçando com
cores firmes 6 política baiana, dã um alerta não à Bahia, mas a todo o Brasil,
porque nós, sim, queremos eleições, mas eleições sem os ditadores, sem os
prepotentes, sem a ação-do poder económico que corrompe, e não corrompe
somente a Bahia, mas quer corromper todo o Brasil. A sua fala é um brado de
alerta aos democratas de todo o Brasil. (Palmas.)

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Muito obrigado, Senador Itamar Fran-

•

•

co. Eu não sairia desta tribUna seni Ouvir o-PronuilCiamentO de V. Ex,. Pareceme que os fados me ajudaram. Parece, não sei se serâ a peroração do meu discurso. Não sei se será o epílOgo; o pôr do sol, o poente deste pronunciamento,
porque quando vai apartear Tancredo Neves, sentimos que a aurora resplandece. Tenho uma admiração profunda por V. Ex•
O Sr. Tancredo Neves -Muito obrigado.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Concedo o aparte a V. Ex•, Senador
Tancredo Neves, com muita alegria. Confesso qUe sairia desta Casa entristecido, já que tantos companheiros me alegraram, mas a minha alegria não seria completa não tivesse o privilégio de ouvir V. Ex• Fale, Senador Tancredo
Neves.

O Sr. Tancredo Neves- V. Ex• não _desceria dessa tribuna sem o meu
aparte. V. Ex• sabe do meu apreço, da minha estima e da minha admiração.
Aguardava, apenas, a oportunidade para fazê-lo. Por Minas Gerais falou,
com a autoridade que todos lhe reconhecemos, o eminente Senador Itamar
Franco. Falo eu, agora, como velho amigo e admirador e também como vizinho do seu glorioso Estado, porque nós mineiros devemos muito da nossa civilização à ação dos baianos que foram os primeiros a chegar ao nosso território, fazendo aquela obra magnífica de ocupação e de civilização de que tanto nos orgulhamos. V. Ex'", com a autoridade que ninguém discute, denuncia
a prática da farsa, da coação, da concussão e mais do que isto, do terrorismo
político que o Governador do Estado de V. Exf. estã pondo em prática para
dominar uma convenção, a fim de que ela possa escolher o candidato de Sua
preferência pessoal, isto com unr homem da estatura moral e política de V.
Ex•, com um homem que até ontem era seu correligionário p-olítico. Imagine
a. Nação o que não esperam as forças oposicionistas da Bahia, diante de um
Governo que se posiciona desta maneira. Mas V. Ex_f. não traçou apenas o
quadro da Bahia de hoje, esse quadro é o de todo o Brasil. A diferença é apenas wna diferença de grau, porque para desgraça nossa, nos dias de hoje, a
concussão, a corrupção, a violência, o -uso e o abuso do poder político e do
poder económico estão institucio!lalizados em nossa Pãtria. E por isso nós
democratas entramos nesta luta sabendo que estamos numa peleja diversa,
numa peleja desigual. Mas isso em vez de nos desanimar, antes, pelo contrário, é- um- estírTIUiõ mais, u-m desafio que vamos enfrentar e vamos dominar. Felicito V. Ex• pela sUa atitude, e neste mOmento, esteja certo o eminente
colega, tem o respeito de toda a Nação. (Muito bem! Palmas.)

a

O SR. LOMANTO JÚNIOR -

Senador Tancredo Neves, seria real-

mente redundante reiterar-lhe, mais uma vez, minha admiração pela personalidade de estadista de V. Ex•
Quero apenas tranqUilizá-lo, pois é o que ainda me tranqUiliza~.

A

S~

Eunice Michiles -

Permite V. Ex'" um aparte?

O SR. LO MANTO JÚNIOR - Com muito prazer.
.~.É que o timoneiro que dirige o barco que é a Nação brasileira, jurou
fazer deste País uma democracia e apesar de homens como o Governador da
Bahia, o Presidente Figueiredo Ievarã a bom termo, conduzirá a porto seguro
o barco da Nação Brasileira e hasteará definitivamente o pavilhão da democracia em nosso_- Brasil.
Eu tenho confiança no Presidente, é o que ainda me une; ·é~ vinculo que
me prende a esta agrCmiaÇão; em ctija bancada estou incluído nesta Casa.
Não fui eleito por ela, mas a ela pertenço.
Antes de conceder o aparte ... Não foi o epílogo, não foi V. Ex•, parece
que Deus reservou para-premiar-me, como último aparteante, a figura admirável da mulher que embeleza, da mulher que perfuma, da mulher que engrandece, da mulher que encanta este Senado e representa a própria opinião
da mulher brasileira. (Palmas.)
Vou ouvi-la, Senadora, mas antes ... Não Vou ouvi-la agora. Seria indelicado deixar de ouvir logo o doce aparte de V. Ex' Fale.

•
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A Sr.< Eunice Michi/es- Sr. Senador Lomanto Júnior, tive oportunidade
de acompanhar, durante muitos dias, sua angústia, sua luta, para que pudesse, de alguma maneira, de algum modo, superar as dificuldades que entravam
a Bahia. Tíve oportunidade de ver lâgrimas nos olhos de V. Ex•, nesta luta,
que parece foi inglória. Hoje o vejo com santa indignação- se assim pudesse
dizer- trazendo, para este Senado, denúncias que estarrecem. Senador, saiba V. Ex• que conta com nossa· admiração e nossa solidariedade. A Bahia,
neste dia, sem nenhuma dúvida, deve estar muito orgulhosa do seu filho Lomanto Júnior. Era só, Senador. (Palmas.)
O SR. LO MANTO JÚNIOR- I'. a doçura da mulher brasileira, ê o encanto, são as palavras de a feto repassadas daquele sentimento que é o único
sentimento que nos leva até Deus, o sentimento do amor. Com carinho, com
afeto, com que ternura ouço as palavras de V. Ex•, minha querida companheira Eunice Michiles. Nós que fomos bater às portas do Palácio e V. Ex•
me ajudou, deu seu testemunho, deu sua solidariedade, que agora é reiterada
neste momento em que denuncio à Nação a tragédia, ou melhor, a tragicomédia que vive a Bahia.
Sr. Presidente, não quero terminar sem uma advertência. O Sr. Senador
José Lins, talvez seja V. Ex• o portador desta advertência, como Líder. Sou
seu companheiro, mas o considero Líder. Quero fazer uma advertência aos
altos escalões do meu Partido. Vou sair desta tribuna com o coração aliviado,
com a consciência tranqUila de que não traí a Bahia e que não fui infiel aos
seus desígnios e ao mandato que ela me deu. Não conspurquei, nesta tribuna,
a unção do voto popular da minha terra.
Diga Senador José Lins, por gentileza, seja o portador desta mensagem,
advirta aos altos escalões do meu Pa~:tido. e; preciso vjgilância, intervenção de
V. Ex• nos momentos em que a prepotência e o arbítrio queíram superar a lei.
A DireÇão Nacional do Partido não pode ficar indiferente. Não deveria seguir o mau exemplo de Pilatos. Pilatos foi condenado. Até o bom ladrão foi
salvo, mas não há perdão para o juiz covarde, dizia o velho Ruy, com a força
verbal de sempre. Diga aos dirigentes do nosso Partido, pois sou um homem
que tem consciência partidária, mas há um limite de sofrimento e é-aquele
onde seria ultrapassada a fronteira da dignidade. Quero ficar nela, desejo ficar nela.
Aprendi a não ter medo de caretas, violências ou bravatas en1 qUe tanto
se esforça o despreparado Governador do meu Estado.
Não prossigam no trucidamento dos meus amigos, advirto. Os meus
companheiros, Deputados Federais, são quatro os que me honram com o seu
apoio, seguindo-me. Esses meus companheiros, pre_feitos e_vereadoses que
têm a coragem de me acompanhar, que não se renderam à truculência, advirto aos altos escalões do meu Partido, para mim aceitarei até- não há nisto
nenhuma afirmação bombástica - o sacrifício, mas o dos meus companheiros eu não aceitareL Se sobre eles, Sr. Senador José Lins, a tempestade se desencadear como jã se prenuncia, o Partido perderá um Senador, se os meus
amigos forem esmagados e truciados. Se querem vingança, vinguem-se em
mim, se querem manifestar sangrando, sujando de sangue as suas mãos, que
seja com o meu sangue. Poupem os meus companheiros, porque o culpado
maior sou eu.
O Sr; Martins Filho -

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Concedo o aparte a V.

Ex•

O Sr. Martins Filho- Nobre Senador Lomanto Júnior, ouvindo o pronunciamento de V. Ex• tracei m-eriialmente um paralelo entre o que ocorre no
. seu Estado, a Bahia, e também o que estã ocur_renQo no meu sofrido Rio
Grande do Norte. Fique certo V. Ex•, nobre Senador Lomanto Júnior, o Se-

•
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nado Federal e o povo brasileiro·, que, nesta luta, V. Ex• não está sozinho,
porque estamos irmanados neste mesmo objetivo de procurar através das
nossas palavras, através do apoio, através da nossa mensagem ao povo da
Bahia e do Rio Grande do Norte, levaremos a todas as cidades, a todos os caminhos, a todas as praças, essa mensagem libertária, procurando implantar

no coração dos baianos e dos norte-rio-grandenses, as palavras do Presidente
Figueiredo de implantar neste Brasil uma democracia. Mas, não é esta abertura estreita para o Rio Grande do Norte e para a Bahia, iremos pregar a democracia ampla e ilimitada. Democracia em que V. Ex• como Senador, possa
pleitear, na convenção do seu Partido, o direito de disputar. Pleiteia V. Ex•
apenas o direito de disputar, livre e democraticamente, a convenção do nosso
partido na Bahia. Os nossos caminhos serão os mesmos. Iremos trilhar os
mesmos caminhos, eu, com a minha modéstia de sertanejo, homem também
sofrido, mas, acima de tudo de vontade inquebrantável, que não se dobra à
imposição (palmas} nem teme a chibata nem o vil metal da corrupção. (Muito
bem!) Iremos trilhar os mesmos caminhos, resguardando as proporcionalidades. O Rio Grande do Norte, pequen_o, é talvez mais sofrido do que a Bahia,
porque no nosso Estado temos o reinado dos três reis Maias. Através de noss~ mensagem, procuraremos destroná-los do poder. Iremos também levar a
nossa mensagem, junto com a vossa, aos baianos, que não esquecem a de Ruy
Barbosa. Vamos para as urnas demonstrar, atravês do voto livre, o peso das
nossas lideranças. (Palmas.)
O SR. LOMANTO JÚNIOR- Srs. Senadores, imaginei que a doçura
do lírio fosse, efetivamente, o término do meu discurso. Mas veio o mandacaru nordestino com a sua crueza, com os seus espinhos, enfrentando as inclemências do tempo. Ninguém representa melhor aquela espêcie do que V. Ex',
Senador Martins Filho.
Vou encerrar, feliz. Se senti o perfume da flor, não me furaram os espinhos do mandacaru, mas deram-me aquela demonstração com a presença da
força do sertanejo. Mandacaru cujos troncos levantados parecem braços a
clamar contra a impiedade, parecem braços pedindo à providência divina
mais felicidade para o Nordeste. Obrigado, Senador Martins Filho, sei da sua
solidariedade, que agora ê ratificada. Senador José Uns, é mais uma advertência de um Senador que não extingue o seu mandato neste ano, ou no
princípio do próximo. Dois são os Senadores que têrTI mandatos de 5 anos e
que não aceitam o esmagamento. Senador Martins Filho, a abertura propalada pelo Presidente Figueiredo é larga, ampla, é sincera. Nela cabe a grandeza
da democracia, mas essas figuras <jue, viCiadas no arbítrio, têm nostalgia da
escravatura; têm saudade do período amargo em que a liberdade não podia
ser cantada.
Termino, m:eil Presidente. Muito obrigado. Grato pela tolerância, grato
pela maneira cordial, atenciosa com que permitiU que eu falasse tantas horas.
Obrigado Senadores, obrigado meus amigosl

Acrescentarei algumas breves palavras finais: ê a peroração do meu discurso, é a mensagem particularíssima que desejo transmitir nesta tarde que
não ê silenciosa. Deus hâ de me permitir - contemplo quatro filhos varões,
presentes aqui nesta Casa. Quatro--filhos, o caçula chegando ao limiar da
maioridade- meus filhos, que esta mensagem tosca, que esta ~ensagem desataviada, que as -desarrumadas palavras deste discurso sirvam corno chamamento, meus queridos filhos - sirvam como chamamento e como indicadoras de rumos, na opção de luta que a vida nos impõe: acima da política, acima
dos interesses pessoais, acíma de tudo, é preciso resguardar a dignidade, a
honra, a honra, a dignidade. f Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é
aplaudido de pé e cumprimentado pelos Srs. Senadores.)
-
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ATA DA 86• SESSÃO, EM IS DE JUNHO DE 1982

1.1 -

ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 - Leitura de pwjeto
Projeto de Lei do Senado n• 117/82, de autoria do Sr. Senador Nelson Cãfií.eij•o,-quelntroduz alterações na Consolida:ç"ã-cr~das Leis do Trab-~
lho.
1.2.2 -

Discursos do Expediente

SENA DOR LOURIVAL BAPTISTA.,- Mll!eficiogausac!os pelo tabagismo nas mulheres que ingerem pílulas anticoncepcionaís.
SENADOR HUMBERTO LUCENA, .co.m.tr .Líde.r .-,c.Observ.'!.Ç.Qe.s
sobre a propaganda oficial divulgada pelos meios de comunicação, a respeito do comportamento da economia do País.

•

1.2.3 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n• 118/82, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, que reVoga dispOsitivO da Leí ri9A:S04;de 30 de novembro de
1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra.
1.2.4 - Apreciaeão de matéria
-Requerimento n9 119/82, de-informações, lido em sessão anterior.
Aprovado.
I .3 -

ORDEM DO DIA

Projeto de Resolução n.,.. 160/81. que autoriza a Universidade Esta-

dual de Campinas- UNICAMP, a contratar operação de crédito nova-

•

•

lor de Cr$ 772.500.000,00 (setecentos e setenta e.dois rríilhõ<l! e qu1nhentos_
mil cruzeiros). Aprovado~ À Comfss-ão de-Redação.
- Projetü de Resolução n.,.. 225/81, que aulortza·a Piefeitllra Murticf..
pai de Florestal (MG) a elevar emCi$ 21.171.1~0,PO (vinte e. um milhões,
cento e setenta e um mil e cento e.cinq-üeilta cruzeiros), o 'tnontanté-~de~sua:
dívida cOriSolidada-. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Dirceu -c ardoso, Evandro Carreira: e Hugo Ramos. "À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n.,.. 122J81, que autoriza a-Prefeitura Munici:
pai de Aracaju (SE) a elevar em Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos cruzeirOs)~ o mOntante de sua dívida
consolidada, Votação adiada por falta de quorum, após usarem da palavra
os Srs. Di"rceu Cardoso e Evandro Carreira.
-Projeto de Resolução n9 155/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Venécia (ES) a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Resolução n9 192{81, que autoriza a Prefeiti.J.ra Municipal de Valinhos (SP) a elevar em CrS 28.091.520,00 (vinte e oito milhões,
noventa e um mil, quinhentos e __vinte cruzeiros), o montante de sua dívida.
consolidada. Votação adiada por falta de quorom.
-Projeto de Resolução n9 183/81, que autoriza o_ GoY_erô.o do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em CrJ.29,364.200,00 (vinte e !!ove
--milhões, t-rezentos e sessenta e quatro mil e_ duze~iOs cruzeiros), o montant_e de_ sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorom.
- Prqjeto de Resol_ução n~ 258/.a_l, que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar em Cr$ 8.613.200,00 (oito milhões,
seiscentus_ e_treze_roil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada pOr-falta de quorum.
:-))p?.jeto ~~ ~~c;>!uçãp_~: 26~/8), 9..~~-~u-~~r!za a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em Cr$ 39.300.000,00 (trinta e nove milhões e trezento_s mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de_ quorom.
-Projeto de Resolução n9 25/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a elevar em Cr$ 7.279.000,00 (sete mílhõe.s, duzentos
e setenta e nOve mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada poi falta de quorom.
--Projeto de Resolução n"? 33 JS2, que autoriza a Prefeitura Municipal de !ta pira (SP) a elevar em CrS 29.745.360.00 (vinte e nove milhões, seteceritos e quaré"rila e cinco mil, trCzentOs e sesseOta- cruzeiros), o montante
de sua áívida consolidada. Votaeão adiada por falta de quorom.
-Projeto de Resolução n'? 38/8-1, que autoriza_a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP), a elevar em CrS 282.483.630,00 (duzentos e oitenta
e.doís milhões, quatrocentos e oitenta_e_três riúl e-seiscentos e trinta_cr_uzeir.os), o montante._de sua dívida consolidada.-Votaçji,Q adiada por falta de
quorom.
-Projeto de Leiâo-senãdõ-n.;;- r3f79, -deautofía do Senador Mauro
Benevides, qu'e disp-õe Sobre a concessãO- de a~oSenfadoría especial pa'ra o
comerciário, na forma que especifica. Votação adiada por (alta de quorum.
-Projeto de Lei do.Senado n9 329/80.--de autoria d_o_Senador Cunha
Lima, que mOdifica aiSPositivó--tfà co-nsõlldaçao aas tels· do Tiabalho,
para:- O' fiffi de determinar -qué· Opagame'nto pOr hO-ras extras habituais também integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorom.
- Proje"to de Lei -do Senado n9 164/81, de autoria do Senadur Luiz
Viana_, _que declar_a o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes Patrono da Forç!i\
Aérea Brasileira. Votação ad~ada por falta _de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n'? 352/78, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de aUmentos. Votação adjada por falta de
ql!orom.
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-Projeto de Lei do Senado nO? 255/80, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei n"' 5.480, de 10 de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 13"' salãrio devido aos trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n' 362/79, de autoria do Senador Hum-

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Registro de perícia de comandante de aeronave da VARIG ao realizar pouso de emergência nesta capital.

berto Lucena, que altera dispositivo da Lei n9 6.718, de 12 de novembro de

Manuel Bonfim.

1979. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 40/81, que autoriza a Prefeitura Munici-pai de Betim (MG) a elevar em CrS 5.700.000,00 (cinco milbões e setecentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão
sobrestada por falta de quorum, para votação do Requerimento n9 309/81.
-ProjetO de Lei do Senado n9 309/79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contábil e dâ outra_s providências. Discussão sobrestada por falta de quorum, para votação do Requerimento n' 15/82.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR ORESTES QUERCIA~- Repúdio à campanha insidiosa
feita junto aos delegados peernedebistas de São Paulo, objetivando prejudicar a candidatura de S. Ex• à convenção estadual que indicará o candidato do Partido ao Governo do. Estado, nas _eleições de 15_ de novembro
próximo.

SENADOR NELSON CARNEIRO -Desligamento do PMDB e ingresso de S. Ex' no PTB.

SENADOR ADERBAL JUREMA, como Líder- Homenagem de
pesar pelo falecimento de Aloísio Magalhães.
SENADOR EVANDRO CARREIRA- como Líder- Proscrição
das armas nucleares. Solidarié:dade a movimento pacifista realizado, do~
mingo. em Nova Iorque.

•

SENADOR PASSOS PORTO- Cinqfi"entenãrio de falocimetno de

SENADOR PEDRO SIMON- Apoiamento em prol da aprovação
de propostaS de emerida ConstituiÇão, apresentadas por S. Ex', visando
o fortaleCimento fiiiãncei!o dos Estados e MunicípiOS:-

a

SENADORA LA ELIA DE ALCÁNTARA- 20' aniversãrio doEstado do Acre.

SENADOR FRANCO MONTORO- Manifestação de Federações
de Trabalhadores do Estado de São Paulo a repeito da apreciação, pelo
Çong~esso Naçionalt do Decreto-lei n"' 1.910/81, que dispõe sobre a Previdência Social.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2 -DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Lourival Baptista, pronunciado na sessão de 4-6-82. (Republicação)

•

3 -ATA DE COMISSÃO
4 -

MESA DIRETORA

5 -

LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

•

ATA DA 86• SESSÃO, EM 15 DE JUNHO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. JARDAS PASSARINHO, PASSOS PÔRTO E CUNHA LIMA
ÀS I4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM,SE PR"ESENTITS-OS-SRS.SENADORES:
Laélia de Alcântara - Evandro Carreira - Aloysio Chaves - Jarbas
Passarinho - Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire- Alberto .SHvaBernardino Viana - Helvídio Nunes - José Lins - Mauro BenevidesMartins Filho -Cunha Lima- Humberto Lucena- Aderbal JuremaLoucival Baptista - Passos Pôrto - Dirceu Cardoso --João Calmon Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Orestes Quércia
- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Gastão Müller- José RichaEvelãsio Vieira - Paulo Brossard - Pedro Simon

definida a inexistência de motivo justífic_<tQor do despedimento, a
empresa ficará obrigada a pagar ao empregado, além da indenização e demais direitos trabalhistas, multa equivalente a cem por
cento (100%) da in9~iiização.
Art. 483. . ......................•... ··-· ...•.•. ---·--h)

Art. 2'>'
Art. 3'1

•

ocorrer a hipótese prevista no § 29 do art. 482.

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrãrio.

Justificação
O SR- PRESIDENTE {J arbas Passarinho) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a protcção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. !•-Secretário.

E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 117, DE 1982
Introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' A Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar com as
seguintes modificêi.ções:

Ter de pagar indenização ao empregado demitido. principalmente quando o seu valor é calculado com_gravames9 é a únicá coisa de que efetivamente
não· gostam as empresas. máxime as multinacionais, no dizer do Sr. Presidente do Sindicato dos Propagandistas9 Propagandistas-Vendedores e V endedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro.
Assim. o que este projeto quer. por sugestão da referida entidade sindical, é sobrecarregar rigorosamente em pecúnia para as empresas ils despedidas disfarçadas de justa causa que, afinal, na Justiça, são desmascaradas.
Sala das Sessões, 15- de junho de 1982. -_Nelson Carneiro.

•

LEGISLAÇÀO CITADA
DECRETO'LEI N9 5.452, DE i< DE MAIO DE 1943

"Art. 482 ............. -· .....• ~........ _...... _........ .

Aprova a Conso_lid'!_ção das Leís do Trabalho.

§I' ... ·~· ....... ···-····· ..... ·····-····-··--·--"'·
§ 211 Quando o empregado for demitido sob a alegação de
justa causa e na Justiça ficar comprovada mâ fé _d_a empresa ou ficar

Art,. 482~ _Constituem justa causa para rescisão do cOntrato de trabalho
pelo empregador:
a) ato de improbidade;

•

•

b) incontinência de conduta ou mau procedimento;

c) negociação habitual por conta própria- ou alheia sem permissão do
empregador e quando constituir ato de concorrência" à empresa para a qual

•

trabalha o empregador, ou for prejudicial ao serviço;
d) co_ndenaçã_o criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena; e) desídia no desempenho das respectivas funções;
f) embriaguez habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
i) abandono de emprego; (V. Súmulas TST 32 e 62, no apêndice) .
j} ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qual-

quer pessoa, ou ofensas físicas,~ nas mesmas "coii"diÇões, salvo em casQ de legítima defesa, própria ou de outrem;
k) ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o
empregador e superioreS hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de entrem;
I) prática cbnstaríre-de jogos de azar.
Parágrafo único_._- ·const1lul igualmente justa usa para_ di~pen_sa de
empregado, a prática, devidamente comprovada em inquérito administratiVo,
de ates atentatórios à segurança nacional.

_cª

•

e

(Às Comissões de Constituição e Justiça de Legislação- Social.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto que vem de ser
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Há oradores_inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptistã.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.

•

•

•
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Presidente, Srs. Senadores:
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.. .
. __,_
_
Jã tive oportunidade de me manifestar desta tribuna, sobre o alcance, a
importância ·e os resultados da Mesa Redonda promovida pela ComiSsão de
Saúde da Câmara dos Deputados no dia 3 de junho passado, com a finalidade
de examinar os problemas inseridos na temãtica abrangente determinante de
sua realização, isto é, "Tabagismo e Legislação".
Perante Secretários de Saúde de diversos Estados, representantes de entidades médicas, associações científicas e organizações de pesquisa, proféssores
universitários, especialistas e conceituados líderes nacionaís da campanha
contra o víció de fum,a.r - dentre os quais destaco a presença dos doutores
José Rosemberg, Mario Rigatto, Gama Rodrigues, Pedro Mirra, Edmundo
Blundi, Jaime Santos Neves, Ely Toscano Barbosa, os Secretários de Saúde
dos Estados do Paranâ, Rio Graride do Sul e Pernarnbuco, Doutores Oscar
Alves, Germano Ronowe, Djalma de Oliveira e_ outros médicos~ professõres
ligados ao-assunto, que vieram a Brasília para prestigiar a: iniciativa da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, parecerarriRme dignas de referência especial as intervenções do médico Michael McGniss, Representante do
Departamento de Saúde dos Estados Unidos e do Advogado Michael Pertschuck que transmitiram valiosas infórmaçõ<.::s a respeito do controle de epideR
mia tabágiCa-úaquele País.
Devo acentuar que considero particularmente importantes os esclareciR
mentes prestados pelo médico _Michael McGniss a respeito das mulheres que
combinam o vício de fumar com o uso de anticoncepcionais.
Esse ilustre médico norte~americano revelou os resultados de pesquisas
divulgadas nos Estados Unidos, segundo os quais as mulheres viciadas, ou
que fumam excesSivamente, estão 22 vezes mais arriea.Çãdas de ataques cardíacos e hemorragiaS cerebrais do que as mulheres que não fumam, nem usam
anticoncepeionri.iS, Sendo, realmente, graves, os riscos de hemorragia e mâ
conseqüência da gravidez, coin possibilidade de aborto e baixo desenvotviR
mento do feto.
Esses dados são_ motivo de preocupação para o ilustre professor Mãrio
Rigatro-; da Associação- Médica Brasileira, na medida em que vem crescendo
o mau hábito de fumar entre as mulheres brasileiras.
O Estado de S. Paulq, em sua edição de 3 de junho passado prestou um
relevante serviço ao esclarecimento da opiniãõ-pública, ao divulgar as adverR
tências do doutor Michael McGniss nO sentido de que a pl7ula e o fumo tornam as mulheres mais vulneráveis.
O assunto, aliás, pela sua extrema seriedade, jâ era do conhecimento dos
pesquisadores e médicos brasileiros .
Assim é que o conhecido pesquisador Elsimar Coutinho, profess_or e méR
dica que, na Bahia, vem se dedicando a pesquisas exaustivas e pioneiras nesse

campo, confirmou, em entrevista à A Tarde de sâbado, 05 de junho do corrente, as informações do Doutor Michael McGniss ao declarar.:." ... o fumo é
uma contraRind.icaç~_o para as mulheres que fazem uso da pílula anticoncepcionãl, principalmente aquelas com idade superior a 35 anos.
As !lll,llheres nes~a faixa etári~~ que utilizam a pílula e mantém o hâbito
de fumar correm o risco de graves acidentes cârdio-vasculares, a exemplo do
enfarte do miocárdio, enfarte do mesentério e acidentes hemorrágicos atingindo artérias e arteríolas~•.
Os perigos da junção do fumo com a pílula anticoncepcional, na opinião
do Professor Elsimar Coutinho, - são tão graves que ele já se tornou uma
contra-indicação relativa para as mulheres jovens, mas se torria absoluta para
as mulheres com mais de 35 anos.
O Sr. Evanc/ro CarrJ?fr_a -

P_ermit_e __V.

E~'

um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer.
O Sr. Evandro Carreira -Nobre Senador Lourival Baptista, V. Ex' é
- inega_v~)mente Ufi1 vexilãrio nestáCasa da )~ta contra_ o fumo, tem~ da maior
seriedade que denotã- o sinãt dos tempos. Ninguéffi se preocupa com isto.
Ninguém estã atento à mensagem que V. Ex' manda, alertando a população,
alertando as autoridades, para que seja -encontrado um caminho, a fim de se
evitar esse dano teiríVel qUe çQ"rf6fO síSü:riia- df-ciUlat6riO e príncipalrnentC O
s~~~- nervos_o._ O fumo afeta de tal modo o sistema nervoso, que o fumante
torna-se ignõranie, torna-se anticav3.fheiresco, poi--cjUe ele passa a fumar e a
jogar~aforada_s __do cigarro n~ cara do _seu interlocutor, numa demonstração
de fa_lta de edUCaç-ão, Iivando 0 fumarlte até ã ser nlãl-educado. E os prejuízos
a__que V. Ex• se refere com relação à mulher, estes, a ciência notoriamente vem
proclamando e até hoje a humanidade ainda não tomou uma posição em torno do tema. Parece-me que, preocupada em não inibir uma fonte de renda de
impostos, quando o que o Governo gasta, em termos de saúde, para contra~alançar os prejuízos causados p~lo_ f~J!lO _ê m~ito m.ais,. ~obre Se~ador. Se_ o
Govêfno fósse liiteHgeiife fal-íã úiàO--Parà-eVItrif à-êXpa-nsãÕ desse viciO terrível. ~ti tenho até um projet~ de le~! que se arrasta a passos de cágado, no Senado, proibindo o uso de fumo nas aeronaves, pois, a maior parte dos acidentes de avião são provocados pelo uso do fumo a bordo. Como o fumante é
mal-educ;:ado para _j_o~ar ~é!-foi-àd-a de f1.úrio na cara de interlocutor seu, ele
também estâ obstruído iÕtelectivamente para jogar a ponta do cigarro, em
qualquer lugar, em qualquer lugar ele apaga o cigarro, e se dorme, esquece o
cigarro que queima, que incendeia; mas, até hoje o projeto ainda não caminhou, aguarda uma oportunidade melhor. Eu parabenizo V. Ex•, nobre Senador, por sua insistência," por· sua persistêricia, ao abordar um assunto da
maior seriedade.

e

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex•, nobre Senador
Evandro Carreira, pelo
nunciãmento.

s~u

aparte que em muito _yeió enriquecer o Iilei..l pto-

O Sr. Evelásio Víeirci- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Permita-me, eminente Senador Evelásio Vieira, lament:ir o fato de qUe V. Ex• cofitinua fumando. AliâS, V. Ex•,
emi.nente S~nador, candidato a Prefeito de um d.os maiores Municípios de
Santa Catarina, cuja campanha começará dentro em breves dias, deverá se
poupar, evitando o cigarro.
O Sr. Evelásio Vieira......: Tenho acompanhado e em várias oportunidades
exaltado a magníflcã.-Carilpanha que V. Ex• realiza contra_ o consumo do cigarro. Reconheço; não sou ignorante, não sou mal~educado, não sou indelicado. Reçonheço que fumar é um vício perniciOso. Gostaria que a ciência- médica descobrisse um medicamento para que eu não fumãsse mais, mas o tenho
tentado e não tenho conseguido superar esse vfcio. O Senador Evandro Carreira, eu o c;:onheci como um grande fUmante. CinSoU de laiiçar· aS minhas faces baforadas de cigarroLmas Imnça o c;:onSiderei ~ai-educado, ignorante; ele
teve o mérito de superar esse vício. Eu ainda não cheguei lá; estou trilhando
esta estrada e pretendo chegar lá de qualquer forma. Eu quero dizer a V. Ex•
que sou um admirador dessa magnífica Caritpanha e vou c;:ontinuar me esforçando no se!J.tido de dominar es~e vício que, reConheço, é altamente pernidoso à minha saúde, à saúde de todos aqueles que fumam.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Ao agradecer o aparte do nobre Senadõr Evelásio Vieíra, reitero ã admiração qüe ihe dedico, desejando~ lhe mui~
ta saúde. Espero em D~s, que consiga deixar de fumar, a fim de que um dia
possa me dizer: "'Deixei de fumar."
O Sr. Evandro Carreira- Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, nobre Senador
Evandro Carreira.

=-

O Sr. Evandro Carreira
Nobre Senador Lourival Baptfsta,- eu agradeço a oportunidade de poder pedir desculpas, pedir perdão ao ilustre Senador Evelãsio Vieira: se O-melindrei; indíretamente, não houve esta intenÇão eu
me referia à regra geral. Evelásio-é a exceção da regra; como Evelâsio há outros fumantes que, em virtude da sua capacidade neuronal, em virtude da sua
força de vontade e do seu equilíbrio consegue também manter o equilíbrio da
cortesia educacional. Evelásio Vieira é uma exceção. Eu não me referi a ele
porquanto, inegavelmente, sempre o vi fumar com toda a educação e respeitando o parceirO. Eu fuí um-fumante, inegavelmente. Há sete anos que abjurei o fumo e remocei, rejuvenesci. Hoje me considero um menino e vou ganhar a eleição para governador do Amazonas no peito e na raça, exatamente
por isso, porque deixei de fumar, Estou capacitado a saltar de pãra-quedas
em cima de Manaus, com o nome do Partido dos Trabalhadores!
O Sr. Aderbal Jurerna -
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Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer,"enullllfiie Senador
Aderbal Jurema.

O Sr. Aderba/ Jurerna --Senador Lourival Baptista, o pronunciamento
de V. Ex!' se outro mérito não -livesse, tem o de nós ouvirmos aqui confissões
admiráveis como a do Senador Evelásio Vieira, quando confessa a sua luta
contra o fumo. Luta pessoal, muito pessoal mesmo. Eu quejã fui um fumante
há dez anos, sei o que é esta luta. E lá no Nordeste há um ditado que diz!
"Conselho e água benta tem quem deseja". Mas, eu diria ao meu ilustre. colega de Santa Catarina que esse problema de deixar de fumar não reside noutra
coisa, a não ser numa conscientização. Eu me conscienti:z:ei, depois de duas ou
três tentativas para: deixar de fumar; a partir daquele dia, às sete horas da noite, jantei com o meu filho, fumei o último cigarro - o meu filho é médico
também- e, em seguida, disse a ele como testemunha; ''Não fumarei m-ais,
sei que irei sentir falta uns dias, uns meses, até mesmo Um -ano,- sohi'etudo
quando a gente vai escrever ou vai redigir, porque há aquela associaçãe terrível entre os fumantes e a produção intelectual. De maneira que, nobre Senador por Santa Catarina, não espere rem-édio da ciênciã._ Espere, sim, o remédio da sua fortaleza de determinação. Quanto à confissão do nosso colega
pelo Amazonas, ela nos agrada a todos porque S. Ex• voltou à infância. (Risos.) Congratulo-me com V. Ex~ que estâ acertando em cheio, conseguindo
que colegas quase com 50 anos Voltem à infância- e diz-me aqui o colega
pelo Piauí que acha que o Senador Evandro CarrCirS. tem mais de 50 anos, eu
não o sei. O que sei é que S~ Ex' está com uma juventude do pré-escolar, e isso
a todos nós agrada. g com grande satisfação que assinalo a conftssão que S.
Ex• fez, em aparte, a V. Ex'

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Respondendo aos apartes dos eminentes colegas, Senadores Evatidro Carreira e AderbalJurC:ma, é cOm graÍlde
satisfação que ouço as palavras do Senador Evariáio C3rreira, dizendo da sua
vitalidade após ter deixado de fumar. E quanto ao eminente Senador Aderbal
Jurema, intelectual e homem Ue letras, o que falou muito enriqueceu o meu
pronunciamento. No que o nobre Senador Evandro Carreira disse a iespeito
de fumar em recintos fechados, naturalmente não se referiU aos do Senado,
desejo agora, dar um depoimento ante de ouvir o nobre Senador PaulO Bfos~
·sard, que me honrará com um aparte, para dizer que estava recentemente em
Nova Iorque; fui a uma recepção no Hotel Pierre, Onde fiavia cerca de mil
pessoas. Um certo cavalheiro estava participando da recepção e começou a
fumar. Um outro cavalheiro veio e o alertou. Ele continuou fumando. Ocavalheiro retornou, e voltou a falar. Ele continuou a fumar. Pela terceira vez,
então, tiraram-lhe o cigarro da boca e botaram-no dentro da taça de champanhe. Também assisti no" Hotel Plaza, onde participei de um jantar, estava eu
num plano mais alto e vi urna certa senhora, num salão onde havia mais de
8_00 pessoas; ela quis tirar um cigarro. Foram até a ela e avisaram para não fumar. Ela incontinenti guardou o cigarro na bolsa. Porque lá, naturalmente,
não se fuma em recinto fechado.
- Temos um projeto, o qual apresentamos aqui, Coino·o- do nobre Senador
Evandro Carreira, pro-íbindo fumar em avião, projeto esse assinado pai" 55
Srs. Senadores. Esse projero que foi distribuído ao nobre Senador Passos Pôrto, o qual jâ me comunicou que, ao mesmo, deu parecer favõfável, espero que
ainda votemos este mês, neste plenário. E quanto ao mais, estou de acordo
com o Senador Ade_rbal Jurema, quando afirma que para deixar de fumar
basta a pessoa querer, e, um dia, certamente deixarâ de fazê-lo em benefíciO
da sua saúde.
Conc(:do o aparte do eminente Senador Paulo Brossard.

O Sr. Paulo Brossard- Apenas para dar um testemunho acerca das repe:-rcussões da campanha que V. Ex' vem desenvolvendo nesta Casa. Em fevereiro deste ano, com outros parlamentares, desta Casa e da outra Câmara,
tive a oportunidade de visitar o Estado de Israel, e lá, naquele país, que não
fica perto do nosso, ouvi refer-ências locais à Campanha antitabagista empreendida por V. Ex• Era o testemunho que queria dar à Casa, em louvor do
seu trabalho.

•

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex•, eminente Senador Paulo Brossard, pelo seu aparte que muito enriquece o nosso pronunM
ciamento.

O Sr. Bernardino Viana- Permite-me V.- Ex• um aparte?

•

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ouço, com pr.:Zer, o eminente Senador Bernardino Viana.

O Sr. Bernardino Viana - Nobre Senador Lourival Baptista, eu estive
lendo, ultimamente, alguns dos pronunciamentos que V. Ex• fez aqui da tribuna do Senado e os juntou numa coletânea muito bem apresentável. Com isso, V. Ex' estã prestando um grande serviço à Nação brasileira porque já há
indícios de que muita gente estâ deixando de fumar principalmente a gestante
que não desej_a prejudicar seu filho. Meus parabéns a V. Ex!'

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex•, eminente Senador Bernardino Viana, pelo seu aparte que muito também engrandece o
meu pronunciamento.
E continuando, Sr. Presidente:
"Desse modo';-, acentua o Professor Elsimar Couii"nho. "a pílula, que é
uma medicação inócua-isenta de efeitos colaterais Cri) mulheres de 18 a 35
anos, se torna uma droga altamente prej!J.dicial para as mulheres na faixa dos
40 anos e que fumam".

•

Preocupado com o agravamento de acidentes cardiovasculares e da incidência de enfartes do miocárdio, do me~entério, e também dos incidentes beM
morrâgicos, o Professor El~imar Coutinho estã convencido de que o uso da
pílula anticon~pcional é é altamente prejudicial às _mulh_eres que fumam.
"É que o uso da pílula e do fumo não se dão bem."

O Sr. Dirceu Cardoso -

Permite V, Ex• um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer.
O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Lourival Baptista, acompanho
a campanha de V. Ex•, desde o instante inicial em que ela se denagrou aqui no
plenário do Senado. E quero crer que a sua palavra, nobre Senador, e a sua
campanha não têm sido em vão._O povo que o escuta, que o ouve, que o lê
nos jornais acompanha os conselhos sensatos que V. Ex• t~m feito da sua tribuna aqui no Senado. Devo trazer um elemento que talvez V. Ex' não o ~e
- nha: fadas as vezes queViãjO âe aVi"ão, nas companhias que marcam os lugares dos fumantes e não-fumantes, tenho verificado, como hoje verifiquei, e
devo trazer esse elemento ã sua campanha; hoje, no vôo n9 402 da VARIG,
do Rio de Janeiro para cá, o" número dos não fumantes foi maior que o número de ftirrla_ntes_. Portanto, vê V~ Ex• g_ue, se estâ processando uma recuperação de saúde_ daqueles brasileiros que estão ouvindo os sábios e sensatos
conselhos de V. Ex• Mas, não ê esta a primeíra vez. Talvez, seja a quinta ou
sexta ·vez que tenho verificado isto: o número dos não fumantes maior que o
número dos fumã.rite5, o que, antigamente, era--umã -superioridade extraordinária dos fumantes sobre aqueles que não fumavam.

..

O SR. LOURIYAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex•, eminente Senador Dirceu Cardoso, por este depoimento que dá a respeito do fumo no
avião. É motivo de alegria para todos nós ver que aqueles que fumam estão
achando que o fumó está lhes fazendq mal à saúde e qu~rem conservã-la bem.
Devo acrescentar que o seu depoimento é da maior importância, na campanha deflagrada no Senado e que desde o inicio mereceu o-seu valioso apoio.
Sr. Presidente, hoje falei no assunto. ••Anticoncepcional e Fumo", referentes às mulheres. Há dias, abordamos, aqui, o problema do fumo com as
rugas nas mulheres. Espero que as mulheres "deixem de fumar para não terem
rugas e poderem usar o- seu anticoncepcional.
Desejaria, antes de encerrar, de comuniCar que jâ estoU procedendo à
distribuição da plaqueta que reúne os nossos pronunciamentos nesta Casa,
alertando à Nação acerca da periculosidade da epidemia tabãgica.
Este documento, intitulado ••Mobilização Nacional contra o Tabagismo", vem obtendo boa aceitação, conforme o demonstram as inúmeras cartas que temos recebido.

•

•

Solicito, Sr. Presidente, que sejam incorporados a este pronunciamento
as notas publicadas pelo O Estado de S. Paulo, de 3 de junho de 1982, e de A
Tarde, de Salvador, de 5 de junho de 1982.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR . .LOUR/VAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
PlLULA E FUMO TORNAM AS
MULHERES MAIS VULNERÁVEIS

•

•

•

(Da sucursal de Brasília)
As mulheres que combinam o hábito de fumar com o uso de anticoncepcionais oraiS estão 22 vezeS rri.aiS ameaÇadas de ataques cardíacos súbitos e
hemorragias cerebrais do que as mulheres que não fumam nem usam anticoncepcionais. A revelação foi feita, ontem, pelo médico Michael McGniss. do
Departamento de Saúde dos Estados Unidos. durante mesa-redonda sobre
"tabagismo e legislação., na Comissão de Saúde da Câmara do~ Deputados.
Michael McGniss disse aos participantes da mesa-redonda - Secretários de Saúde, representantes de entidades médicas e o advogado norteamericano Michael Pertschuk, ligado à defesa do consumidor - que mesmo
nas mulheres que não usam anticoncepcionais, mas fumam, aumentam os riscos de hemorragia e má-conseqüência da gravidez, com possibilidade de
aborto e baixo desenvolvimento do feto. Esse dado é preocupante, segundo o
professor Mário Rigatto, da Associação Médica Brasileira, na medida em
que aumenta o hábito de fumar entre as mulheres brasileiras. Há. hoje. no
Brasil, ressaltou Rigatto, 30 milhões de fumantes.
Os países em desenvolvimento, conforme o médico norte-americano, estão aumentando .. assustadoramente" sua plantação de tabaco, já sendo responsãvel por 55% de todo o fumo produzido no mundo. Até 1990, disse
MicGniss. esse percentual subirâ para 65%, estando o Brasil entre os países
que vêm, inclusive. substituindo a plantação de alimentos pela de fumo.
O controle do tabagismo por meio de ações governamentais é a principal
saída para evitar esse problema, de acordo com o advogado Michael Pertschuk, que dá assistência às entidades que combatem o fumo e asseguram os
direitos dos não-fumantes. Ele entende que as campanhas que se iniciarif no
Brasil contra o hâbito de fumar devem ter dois principais objetivos: equilibrar
o direito do não-fumante com a ação do fumante de exalar sua fumaça, e tentar reduzir o consumo de cigarros através de informação dirigida pelo governo. Pertschuk fez várias sugestões, consideradas irreais pelos participantes da
mesa-redonda, entre elas a de que o governo proíba a venda avulsa de cigar~
ros para impedir que o jovem sem dinheiro, tenha acesso ao fumo.
MULHER QUE USA A PlLULA NÃO DEVE FUMAR
O professor Elsimar Coutinho confirma: o fumo é uma contra-indicaçãO
para as mulheres que fazem uso da pílula anticoncepcional, principalmente
aquelas com idade superior a 35 anos.
Mulheres nessa faixa etária que utilizam a pílula e mantêm o ato de fumar correm o risco de graves acidentes cârdio-vasculares, a exemplo de enfarte do miocãrdio, enfarte do mesentério e incidentes hemorrágicos atingindo
artérias e arteríolas.
Para mulheres com idade superior a 35 anos que fumam o professor Elsimar Coutinho- deixa apenas duas alternativas para evitar complicações
cárdio-vasculares: ou deixam de fumar ou usam um anticoncepcioiial não
hormonal como ·o-DispoSitivo Intra-Uterino (DIU). O uso da pílula e o fumo
não se dão bem. explica o professor. O ft.imo sozinho já aumenta os riscos
com acidentes cardíacos e, aliado à pílula, os problemas só fazem aumentar
os efeitos danosos do fumo.
Contra-lot~lcação

•
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Os perigos da junção do fumo com a pílula anticoncepcional são tão graves que ele já se tomou uma contra-indicação para o uso dessa medicação.
Acrescenta Elsimar Coutinho que o_ fumo para as mUlheres jovens é uma
contra-indicação relativa, mas se torna absoluta para as mulheres com mais
de 35 anos.
..Desse modo", diz o professor, ua pflula que é uma medicação inócua e
isenta de efeitos colaterais em mulheres de 18 a 35 anos. se torna uma droga
altamente prejudicial para as mulheres na faixa dos 40 anos e que fumam". os
ricos se restringem a um agravamento de acidentes cárdio-vasculares, hayendo um aumento na incidência de enfarte do miocárdio, do mesentério e, tambêm, aumenta os incidentes ·hemorrágicos atingindo artérias e art~ríolas.
O professor Elsimar Coutinho faz um alerta aos pacientes que desejam
usar a pflula; ~~Eles devem estar cientes dos riscos da prâtica concomitante do
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hábito de fumar e do uso de anticoncepcionais hormoniais" e aconselha às
mulheres com mais de 35 anos que deixem de fumar.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como Líder de Partido.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA D/SC(}RSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Almir Pinto - Milton Cabral Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Luiz Viana- Amaral
Peixoto- Hugo Ramos- Itamar Franco- Tancredo Neves- Amaral
Furlan- Franco Montoro- Benedito Ferreira- José FragelliSaldanha Derzi- Affonso- Camatgo :,____ Jaison Barreto- Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, projeto de lei que
vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO No ll8, DE 1982
Revoga dispositivo da Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964,
que dispõe sobre o Estatuto da Terra .
O CongressO- Nacional decreta:
Art. I' É revogado o art. 65 da Lei n• 4.504, de 30 de novembro de
1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra.
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação-.
Justificação

Estudioso dos problemas relativos à exploração e ocupação das terras, o
Sr. Nelson Ferreira de Mello, da cidade de Itararé, São Paulo, sugere a modificação do Estatuto da Terra, de modo a tornar possível o desmembramento
de pequenas áreas e o livre comércio, de acordo com as possibilidades e interesses de cada um.
De fato, o art. 65 da Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964, estabelece
a proibição de desmembram~ntos com dimen~_ões inferiOres à ~onstitutiva do
módulo da propriedade e isto, na opinião do Sr. Nelson e de outras pessoas
entendidas no assunto, apenas tem dificultado uma melhor exploração ou
ocupação de áreas de terras.
Saia das Sessões, 15 de junho de 1982. - Orestes Quércia.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências.

Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à
constitutiva do módulo de propriedade rural.
§- }9 Em caso de sucessão causa mortis e nas partilhas judiciais ou amigáveis, não se poderão dividir imóveis -em áreas inferiores às da dimensão do
módulo de propriedade rural.
§ 29 Os herdeiros ou os legatários. que adquirirem por sucessão o domíniõ" de íinóveis rurais, não pOderão dividí-los em outros de dimensão inferior
ao módulo de propriedade rural.
§ 39 No caso de um ou mais herdeiros ou legatários desejar explorar as
terras assim havidas, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá prover no sentido de o requerente ou requerentes obterem financiamentos que
lhes facultem o numerário para indenizar os demais condôminos.
§ 49 O financiamento referido no parágrafo anterior só poderá ser concedido mediante prova de que o requerente não possui recursos para adquirir
o respectivo lote.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Agricultura.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto lido serã publicado e
remetido às comissões competentes~
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em sessão anterior foi lido o
Requerimento n9 119, de 1982, de autoria do Senador Humberto_Lucena. solicitando informações ãO Poder Executivo, relacionadas com projetas de resolução em tramitação no Senado Federal.
O requerimento deixou de ser votado, na oportunidade, por falta de quorum.
Passa-se, portanto, à votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
Serão solicitadas as informações requeridas.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Presentes na Casa, 50 Srs. Senadores. Há número para deliberação.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 160, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 953, de 1981), que autoriza a Universidade Estadual
de Campinas- UNICAMP, a contratar operação de crédito novalor de Cr$ 772.500.000,00 (setecentos e setenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 954, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constituclonalid"ade e juridicidade, com voto vencido do Senadc;>r Hugo Ramos.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aproVam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, solicito verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Requerida verificação de votação para o item 1 da pauta.
Solicito aos Srs. SenadOres Que -ocupem seUS-lugares. (Pausa.)
Como não há número neste recinto que dê para o mfnimo regimental,
vou suspender a sessão por IO minutos, acionando as campainhas, na forma
do Regimento, ·a fim de que os Srs. Senadores compareçam ao plenârio para
se proceder, então, à votação.
(Suspensa às 15 horas e 35 minutos, a sessão é reaberta às 15 horas e 45 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está reaberta a sessão.
Vamos passar à verificaÇão nominal solicitada pelo Senador Dirceu Cardoso relativa ao item l da pauta, que autoriza a Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMP - a contratar empréstimos no valor de 772 milhões e 500 ·mil cruzeiros.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) PDS?

Como vota o Líder do

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) ..
PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Como vota o Líder do

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) PDT?

•

Houve 1 abstenção.
Total de votos: 33. Com o Presidente; 34.
o projeto estã aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• I60, DE 1981

Item I

O SR. JOSE: LINS -
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Como vota o Uder do

O SR. ROBERTO SATURNINO- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os demais líderes não se
encontram presentes. Os Srs. Senadores já podem votar.
Solicito aos Srs. Senadores que prestem atenção nõs seus assentos individuais para não haver equívoco no painCI.
(Procede-se à votação.)
VOTAM '"SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema - Affonso Camilrgo'- A1o.Ysio Chaves -Amaral Peixoto - Benedito Ferreira - Bernardino Viana - CUnha Lima - Evelâsio
Vieira Franco Montoro --Gabriel Hermes- Helvfdio Nunes- Henrique
Santillo- Humberto Lucena- João Calmon João Lúcio- Josê Lins- José Richa- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Viana- Martins
Filho- Mauro Benevides- Milton Cabral- Moacyr Dali a - Nelson Carneiro - Orestes Quércia - Passos PôrtO - Paulo Brossard - Pedro Simon
- Roberto Saturnino - Saldanha Derzi.
VOTA '"NÃO"" O SR. SENADOR:
Dirceu Cardoso.
ABSTEM-SE DE VOTAR A SR• SENADORA:
Laélia de Alcântara.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram SIM 31 Senadores e NÃO I.

Autoriza a Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP a
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 772.500.000,00 (setecentos e setenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros).
O Senado Federal res-olve:
Art. I• E: a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP, com o
aval do Tesouro do Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução
n,9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar
uma operação_ de crédito nq valor de Cr$ 772.500.00Q,OO (setecentos e setenta
e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) junto à Caixa Econômica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS, destinada à suplementação de recursos já financiados para a
construção do Hospital das Clínicas da UNICAMP, naquela Cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resrill1Ção entia em--Vigor iia- data de- sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

•

•

Item 2:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução_ n9 225, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de
seu Parecer n9 1.285, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Florestal (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada tendo
PARECERES, sob n•s 1.286 e 1.287, de 1981, das Comissões:
~(!e Constituição_ e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com voto vencido do Senado Hugo Ramos; e
-..-.. de Municípios, favorável.

•

Em votação o proJeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dírceu- Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pa.ra encaminhar a votação. Sem revisão
dO oi'ador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
__ O Município de Florestal em Minas Gerais; bate às portas do Senado,·
solicitando autorização para um empréStimo de 21 milhões de cruzeiros, a
fim de atender ã cOnstrUção de 100 uniQades habitaciori:iiS. O projeto deu entrada em 28 de novembro de 1980, recebeu os pareceres do Sr. Ministro da
Fazenda em 27 de novembro e do Banco Central do Brasil, no dia 15. No Se-nado Federal recebeu parecer da Comissão de Economia no dia 7 de outubro
e da Coiiliss-ão de Constituição e Justiça no dia I 1 de novembro de 1981.
O Município de Florestal tem uma população de 5.051 habitantes e na
Sede 2.604 habitantes, quer dizer, menos habitantes do que tem o Senado de
funcionários; o Senado tem mais um terço de funcionários do que a sede do
Município de Florestal.
Com a aplicação de Cr$ 21.171.150,00 que beneficiarão a uma população de 2.694 habitantes em 0,006%, ocasionando uma carga inflacionária
que o Senado tem discutido aqui se é inflacionária o_u não, porque representa
o esforço de cada cidadão-, dos 120 milhões de brasileiros, para que 500 moradores de Florestal, uma cidadezinha de 2.694 habitantes, tenham essas 100 casas, para a habitação de IOO,famílias ou 500 pessoas em números redondos.
Sr. Presidente, o Senado, na pauta de hoje, tem um total de empréstimos
de 1 bilhão, 250 milhões, 974 mil e 560 cruzeiros, o que representa, dos 9 bilhões que a Casa da Moeda emitiu até agora~ mais ou menOs 1/9 do dinheiros
emitidos através de autorização do Banco Central no ano· de 1982 até agora,
desde janeiro atéjunho; portanto em seis meses de exercício financeiro a Casa
da Moeda emitfu 9 bilhões apenas. E hoje, aqui,- Corri essa marcha dos 34 presentes, só hoje, a guitarra do Senado vai emitir I bilhão, 250 milhões, 974 mil
e 560 cruzetios, f/9 do que a Casa da Moeda emitiu em seis meses de funcionaménlO. Este é um dado importante. Nós estamos vendo as exportações e
1iiip6Ttações caindo, caindo tuqo, o Brasil numa crise violenta, e estamOs sol~
tando às escâncaras, derramando sobre alguns, que nos solicitam, âa nossa
cornucópia.
Assim, Sr. Presidente, a quota do Senado hoje é 1/9 da capacidade de
-emiSSão Oà-Cii:Sã. da Mocida-, ciue emitiu, pelos dados qiiC tenho aqu~, 9 bilhões

•

•
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de cruzeiros. Com a política financeira do GovernO e o Banco Central verificando que havia necessidade de se emitir dinheiro para atender a tanta obra
neste País, tanta obra tocada, tanta obra mirabolante, algumas delas que a
Casa da Moeda foi obiig-ada a emitir 9 bilhões de cruzeiros. Pois bem, o Senado, aqui, entre risos e jogos de futebol, ontem e de outro que vai haver amanhã ou depois, está emitindo tranqüilamente, serenamente, conscientemente,
1 bilhão, 250 rriilhões, 974 mil e 560 cruzeiros, hoje. Esta é a missão de hoje. E
a Casa da Moeda oficialmente emitiu só 9 bilhões em 6 meses. Nós, num dia,
vamos jogar em circulação 1 bilhão e 250 milhões.
Quem diz, Sr. Presidente, que a inflação caiu está engabelando o povo.
Quem vê o dinheiro caindo dia para dia, o assalariado verificando que o dinheiro nãO está dando, pois a cada dia ele adquire menos com a mesma quantia é que constata essã-cãpacidãde de emiSsão de dinheiro pela guitarra do Senado.
Hoje nós vimos aqui, já a UNICAMP, uma entidade extraordinária, de
uma posição magnífica na cultura brasileira, uma grande ~niversidade como
a de CainÇlinaS, e fomoS obrigàCI(fs-ãnão atender ao pedido do nobre Senador
Orestes QUérCiã,- qu-e ·nos solicitou nã_o reqUeiêssenioS a verificação. Mas,
como é o nosso pensamento, haja o que houver de requerer essas verificações,
nós fornos obrigados, infelizmente, a desatender ao Sr. Orestes Quércia, que
também não nos disse por que razões nos pedia que suspendêssemos essa verificação. S. Ex' vem de uma campanha violenta também, não está bem a par
do andamento dos empréstimos, -e nos solicitou o que infelizmente n~o pudemos atender~.Meu companheiro de Bancada, de Partido, a quem eu devo considerações especiais, e até chamo Eduardo Cados Pereira, por uma lição que
nos deu aqui, da tribuna, quando de um empréstimo, mas infelizmente- não
pudemos atender ao Sr. Orestes Quércia, que nos solicitou não requerêssemos
verificação para o caso da UNICAMP. Mas, com o empréstimo à UNICAMP, já foram 772 milhões _e5Q0 mil cruzeiros no dia de hoje, _com mais
este pequeno de 21 milhões, nósjã vamos para quase 800 milhões na sessão de
hoje, em dois itens apenas. dinheiro que vai ser posto em circulação, aumentando os meios de pagamento, que o Brasil, em face da crise que atravessa, não tem possibilidade de recuperar em pouco tempo~
Quem diz que a inflação Cstá caindo, está engabelando ou está mentindo
ao povo, porque a inflação está cada vez mais galopante. O dinheiro está valendo cada vez menos. Compra-se menos com a rnesnia qUantia de dinheiro.
O povo sacrificado na sua m~séria, nas suas ecOnomias, ou melhor, no
dinheiró-rieceSsidade, no dinheiro-fome está cada vez mais torturado pela inflação. E hoje o Senado já liberou, até agora, 772, vai liberar, neste passo,
mais 2f milhões, completando 800 milhões.

e.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- solicito·· ao nobre órador

•

que

conclua.~.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou concluir, Sr. Presidente.
Sou contra e vou pedir verificãção de quorum.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para encaminhar a votação, tem a palavra o nobre Líder Senador_Evandro Carreira.

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,SERÃ PUBLiCADO POSTERIORMENTE.
.
.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -

Em votação.

O Sr. Hugo Ramos- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Ramos, para encaminhar a votação.

•

O SR. HUGO RAMOS (Para encaminhar. Sem revisão d.o orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu vou usar da palavra sobre a matéria, embora aqui esteja o meu colega
Dirceu Cardoso a dizer que eu não pertenço mais ao PDS, mas ao PTB. E é
em nome da minha Bancada que, hoje, aproveito a óportunidade acrescida
pelo valor extraordinái:_ío -de Nelson Car_neiro· que;-em verdade, deveria assumir a Liderança da nossa Bancada, que eu cedo de bom grado, reconhecendo
as excelsas qualidades do nobre parlamentar e aproveito, Sf. Presidente, para
reiterar uma posição jã vezes serri conta aqui defendida por mim, no sentido
de que escapa ao Senado da República a apreciação da matéria referente aos
empréstimos internos das unidades federativas, seja-dos E_stados ou dos Municípios-.
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Apresentei, Sr. Presidente, uma emenda ao art. 42, inciso IV, segundo a
qual essa atribuição passaria à competência das assembléias legislativas e
também das câmaras municipais, sobre os empréstimos então solicitados. E
em havendo necessidade, por exigência do credor, do aval, para a realização
do empréstimo, aí sim, deveria ser ouvido o Senado -Federal.
DeClarei inclusive, -S-r. presidente, em discUrso longo aqui proferido que
o Senado da República-estava a se constituir como a Câmara de Vereadores
do Brasil, de tal modo, apenas circunscr:ita aos temas decorrentes de interesses _meramente municipais a saber: a construção de ruas, de jardins, escolas,
ginâsfos ésportivoS etc., miii.ímii:ando a ação parlamentar da Câmara Alta do
COngresSO Nacional .
Assini, Sr. Presidente, a minha posição pessoal é no sentido de votar contrariamente à matéria, não no seu mérito, não em vírtude da sua proposição
em si mesma, não em decorrência desta preliminar que _ estou i_nvocando nesta
hora, mas a exemplo de outras oportunidades em que procuro fortalecer o
sentido federativo, iSto_ é, fortalecer as assembléias legislativas, fortalecer as
câm<J.ras municipais; ·porque este é o nosso dever. Tantos discursos tenho ouvido aqui, neste Plenário, em homenagem àqueles que se têm dedicado à campanha municipalista no Brasil, notadamente do nobre Senador Lomanto Júnior-que é, se-nãO me falha a memória, o Presidente de uma entidade de caráter nacio-Jfãl que deteiicfe a ai.iiOnorrlfa- dos-Municípios e-dos Estados, numa
expressão constitudOiial muito mais válida do que aquela que consta, hoje,
no art. 15, se não me- falha a memória, da Constituição vigorante.
Ademais, Sr. Presidente, a nossa posição é urria posição de reforma da
ConstituiçãO. Nós sabemos que é pámitida a sua reforma, é permitida a sua
emenda, menos no que diz respeito à Federação e à República e igualmente
rto sentido da reforma, reforma ampla, da própria emenda. Hoje nós já evoluímos, Sr. Presidente, e o meu Partido advoga a tese de que deveremos chegar à Assembléia Nacional_ ConstitUinte, para efeito de uma reformulação
mais frontal a respefto da_ ConstituiÇã-Õ brasileira que,- ein verdade, se trata
apenas de uma Carta -política "qúeToi em determinado instante histórico do
Brasil outorgada à Nação brasileira, e até hoje não se sabe quem foi o seu autor. Sabemos todo$ quais foram os seus signatários, isto é, três ministros militares que assinaram, mas o autor intelectual desta Constituição dizem alhures
que se trata deste ou daquele jurista, desta ou daquela região do Estado. Enfim, até ago-ra não conhece o Senado da República, não conhece o Congresso
Nacional, não conhece a Nação, o autor desta Constituição que está vigorando no Pais ou seja, nós somos perante os.demais países do mundo moderno
uma Nação que é governada por uma emenda constitucional. Considero que
isto é um capitis diniínUtio, até mesmo para não usar uma expressão mais violenta: vergonha para os foros do Paisl Porque, nós enfrentamos debates internacionais, eril assuntos da maior valia para a Nação brasileira, levando em
nossos braços, apenas uma emenda constitUcional que foi outorgada por uma
Junta Militar!
Tenho a impressão de que, Sr. Presidente, este artigo que hoje aqui nós
estamos a evocar- o art. 42, VI, da Constituição Federal, este, mais do que
qualquer outro, não deve ter sido escrito por um jurista. Deve ter sido escrito
por um desses militares que não está afeito às regras do Direito, não está afeito à elaboração das leis_~ Disse Jerome Hall num trabalho magnífico que": '"A
democracia é um regime essencialmente jurídico". E efetivamente o é. Todos
nós, instante por instante, estamos aqui a discutir matéria jurídica, porque é
no fecho de todas as nossas soluções que está a ·razão maiõr do Direito que
devemos preservar.
Não pude ouvir o disCurso do nobre representante do Espírito Santo, o
Senador Dirceu Cardoso, mas tenho para mim que S. Ex•, com a veemência
de sempre, terá abordado fatalmente o problerrla, não sob o aspecto que agora estou a abordar, mas sim pelos riscos decorrentes do prejufzo à Nação brasileira, em face da dívida enorme que temos, não só na parte internacíonal,
CO_Il).O também na parte interna da Nação brasileira.
Temos aqui em nossos arquivos umadiscussã~ homérica, uma discussão
enorme, uma ~iscussão maciça em torno desse problema. E nessas discussões,
com o comparecimento de técnicos do Banco Central, Sr. Presidente, eu pude
anotar algumas expressões contundentes à posição do Congresso NacionaL
Verifiquei, por exeinplo, qUe o Banco Central decfara que tem sempre vetado
algumas proposições que chegam ao seu exame oriundas das prefeituras ou
dos Estados que compõem a Federação brasileira. Isto está dito pelos técnicos do Banco Central, a mostrar que os técnicos se-Sobrepõem à competência
legiferante desta Casa.
De maneira~ Sr. Presidente, que não estou na tribuna apenas a fazer um
díscurso de o_bstrução, mas, em verdade, no fundo deste meu discurso, o que

--------------------------------------------------------·----
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pretendo é ganhar tempo para ver se evito mais esta sang:fia nos cofres do
País.

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem! Muito bem!
O SR .. HUGO RAMOS- O PTB estã nesta poSição, não é uma pOsiÇão
de antagonismo frontal. Vejo aqui o-nobre representante da Paraíba, Senador
Milton Cabral, por exemplo, que figurou nesses debates na Comissão de Finanças, se não me falha a memória, citado inúmeras vezes_ e inúrileras vezes
participando, de forma louvãvel, sobre o esclarecimento do problema referente às Resoluções n~ 9_3_ e 62, mostrando o aspecto jurídico do problema.
Com a devida vénia de S. Ex• e da Casa, tenho para mim que o Senado, inclusive, não tem competência para elaborar resoluções normativaS, o que a
ConstitUição prevê é que se faça uma resolução para cada caso específico e
não uma resolução normatiVa que é o que rege a matéria.

(O Sr. Presidente faz .soar a campanhia.)
V. Ex• acaba de acenar que o meu tempo estâ terminando e assim curvome à vontade de V. Ex•
O Sr. Dirceu Cardoso- V. Ex• é Uder, pode falar mais um pouco:

O SR. HUGO RAMOS- E não quero abusar do meu direito de Lide..
rança nesta Casa, porque ainda não pude conversar com meu mestre, meu
professor, e membro da minha Bancada do Rio de Janeiro, o ilustre Senador
Nelson Carneiro, -paúi definir a nossa posição, e até mesmo, quem sabe, à esR
pera de outros companheiros, de outros Senadores que possam vir a se abriR
gar nesta legenda admirâvel que é a legenda do PTB, a legenda que vai vencer
no Estado do Rio de Janeiro, de forma fragorosa, nas eleições de 1982, tendo
a sua frente a extraordinária figura dessa mulher também extraordinária que
é Sandra Ca valcanti.
Mas, Sr. Presidente, espero que o Senado da República venha a examinar primeiro a emenda que se encontra sobre a Mesa, segundo estou informado pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. Acho que V. Ex• vai determinar que
este projeto seja enviado, a não_ ser que esteja e_m regírile de urgência;-às COmissões Técnicas da Casa, para que possam elaborar seus respectivos pareceres. Caso contrârio, se V. Ex• colocar a emenda à discussãO da matéria, peço
a V. Ex~ que me inscreva para discuti-la. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. ( PauR
sa.)

Aprovado.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, requeiro verificaçãd de votação.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O nobre Senador Dirceu Cardo·
so requer verificação de votação.
Solicito aoS Srs. Senadores que ocupem seus lugares, para a verificação
de votação. (Pausa.)

VOTAM '"NÃO" OS SRS. SENADORES:

Dirceu Cardoso -

O SR. JOSf: LINS -

Franco Montoro -

O Sr. Dirceu Cardoso -

Sr. Presidente, requeiro a folha de votação.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- V. Ex• será atendido.
Aprovado o projeto, a matéria vai à Comissão de Redação.

•

É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 225, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal (MG) a elevar em
Cr$ 21.171.15~,9(1 (vinte ~_um milhões, cento~ $_et_~nta e_ um mil e cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida conS()Iidada interna.
O senado Federal resolve:
Art. }'? É a Prefeitura Municipal de Florestal, Estado de Minas Gerais,
nos termos do a!t. 211 da Resolução nO? 93, de t 1 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 21.171.150,00 (vinte e uni milhões,
cento e setenta e um mil e cento e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada interna, a fim i::le que possa contratar um empréstimo de
igual valor, junto à Caix,a_ Económica do Estado de Minas Gerais, esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à
construção de 100 unidades habitacionais de interesse social e execução das
obras de infra-estrutura neCessáriaS, obedecidas as condições adinitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 9:_e sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Item 3:

•

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 122, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer nY 781, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Aracaju (SE) a elevar em CrS 12.634.800,00 (doze milhões, seiscen·
tos e trinta e quatro mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 782 e 783, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I"'RSecretârio.
REQUERIMENTO N• 121, DE 1982

Como vota o nobre Líder do

Como vota o nobre Líder do

O SR. ROBERTO SATURNINO- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -

Paulo Brossard.

E lido o seguinte

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) PDT?

Henrique Santillo -

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Votaram SIM 27 Srs. Senadores; NÃO, 2. Houve 3 abstenções. Total de 32 votos. ComputandoRse apresença do Senador Martins Filho, que não participou da votação, e a do Presidente, está atingido o quorum regimental e, portanto, aprovado o projeto.

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) PMDB?

•

Hugo Ramos.

ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

Como vota o nobre Líder do PDS?

Como vota o nobre Líder do

PT? (Pausa.)
S. Ex• não está presente.

Corno vota o nobre Líder do PTB? (Pausa.)

S. Ex' não está
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presente~

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea "a" do art. 310 do ReR
gimento Interno, requ_eiro adiamento da Votação dO Pfojeto de Resolução n"'
122, de 1981, a fim de que sobre ele seja ouvida a Comissão de Finanças.
Sala das Sessões, 15 de junho de 1982 -Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O requerimento é de votação
imediata.
Em votaç ao.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
-

a votação.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senriâof Dirce·u -·cardoso, para encaminhar a votação.

Os Srs. Senadores jã podem votar.
( ProcedeRse à votação.}
VOTAM ""SIM" OS SRS. SENADORES:

Aderbal J urema - Affonso C amargo - Alberto Silva - Aloysio Cha·
ves- Amaral Peixoto- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Evelásio
Vieira·- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes - HumbertO Lucena- João
Calmon- João Lúcio- José Lins- Laélia cte AlCântara- Lenoir Vargas
- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Viana- Mílton CabralMoacyr Dali a - Nelson Carneiro- Orestes Quércia- PaSSOs- Pôrtà- Pe- •
dro Simon - Roberto Saturnino - Tancredo NeVes.
-

O SR. DIRCEU CARDOSO .(Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sobre o item n9 3 da pauta, Projeto de Resolução n9 122, que autoriza a
Prefeitura Murllcípãi de-Aracaju, nO--Estado de Serg"lpe, a elevar o-montante
da sua dívida consolidada, apresentamos um requerimento remetendo o proR
jeto à consideração da Comissão de Finanças, que sobre ele não se manifestou.
Assim, Sr. Presidente, é uma norma que nós queríamos restabelecer. Nós
que já:festabelecemos, Sr. Presidente, o quorum mínimo, no Senado- porM
que o Senado abria a sessão com dois ou trêS senadores e, hoje, só abre com

•
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•

onze. Não foi o PDS que restabeleceu isso, fomos nós, com a nossa crítica,
com os nossos requerimentos e com a nossa luta. Hoje só se abre a sessão com
onze Senadores; vota-se com 3, 4 Senadores: hoje, só se vota com.34 Senadores. Não foi o PDS que pediu e nem ele que restabeleceu, nem foi o Presidente
da Mesa, fomos nós com a nossa luta, fomos nós com a nossa resistência. Fomos nós que, durante três anos, vimos pedindo ao Senado, exigindo do Senado, em nome do princípio federativo, que todo o Pais se manifeste a respeito
dos empréstimos.
Então, Sr. Presidente, aqui neste projeto não há a·manifestação da Co:missão de Firianças. Falou apenas, perfunctoriamente, a Comissão de Justiça
somente s.obre a constitucionalidade, e vemos a respeito como tem-se manifestado a Comissão de ConstitUição e Justiça a respeito de matérias congêneres ou afins. Falou, também, a Comissão de Municípios, mas não falou a Comissão de Finanças.
Sr. Presidente, deixei um apelo, jâ nas últimas reuniões aqui: que nós remetêssemos um desses projetes de empréstimos à Comissão de Finanças, e o
Presidente da Comissão de Finanças, que eu não sei quem seja, pedisse que o
Presidente do Banco Central viesse à Comissão· de Finanças e nos disseSse se
são ·inflacionários ou não os pedidos de empréstimos. Dirimiria uma dúvida,
uma dúvida que paira sobre todos nós aqui. Hâ os que têm consciêndã.~ Sr.
Presidente, e que votam porque querem votar mesmo e acham que se deva
dar um auxilio ao município, Irias hã uns que têm dúvida a respeito da carga
inflacionária que esses erilprêstimos irazem. E, como disse há pouco, num
país em que as exportações estão ca1ndo, os nossos estoques de aço com excesso de produção: 4 milhões de toneladas de aço, que não são conSumidas e
que representam milhões de cruzeiros na construção civil deste PaíS. Quatro
milhões de toneladas de aço - repito - que estão estocadas, que não foram
consumidas, provocando naturalmente uma crise na construção ciVil em
obras outras em que haja o consumo do aço.
Portanto, Sr. Presidente, as exportações caindo, os pedidos de empréstimos decrescendo. O rriês. de abril foi o mais baixo deste ano. Os Ministros que
saem em sarabanda por este mundo a fora, os Srs. MiniStros do Planejamento
e da Fazenda pedindo dinheiro de pires na mão, conseguiram I bilhão apenas.
O Sr. Ministro da Fazenda nos declarou que o Pais precisa de 1 bilhão e
800 milhões de dólares por mês para fazer face aos· jtiiOs -e às amortizações
dos empréstimos. E, em abril, conseguimos apenas 1 bilhão e 200 mil, que
não atingiu o volume de divisas ·que precisamOs para pagamento dejuros e
amortização da nossa dívida.
Há uma necessidade, no País, de um bilhão e 800 milhões de dó_lares por
mês; isso multiplicado por doze, Sr. Presidente, mostra a força que estâ garroteando a vida. nacional. E nós estamos cQm.obras vultosas; _enqu~nto o_s paí~
ses construíram, no passado, um metrô nas suas histórias: a Argentina, na
América_do Sul; nos Estados Unidos, só as gr~ndes cidades têm metrô, oBrasil constrói dois e um pré-metrô, em Belo Horizonte, com as finanças arruinadas que estamos, com as exportações caindo, com o dinheiro se desvalorizando todas as semanas; num ritmo de oito em oito dias, o nosso dinheiro sedesvaloriza mais. Por quê? Porque o Governo Federal não aguenta a pressão do
dólar, valorizando mais o dólar e desvalorizando. consequentemente, o nosso
cruzeiro.
E o Senado, Sr. Presidente, que jâ votou em dois itens, 800 milhões de
cruzeiros, hoje, agora vai" aumentar para Araca.Ju; cãpital de Sergipe...

O Sr. Lourival Baptista -

•

•
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b uma quantia irrisória.

O SR. DIRCEU CARDOSO - lõ irrisória, mas· somada às outras ...
Ilustre Senador, hoje na n9ssa pauta, não hâ só o empréstimo para Aracaju:
há para Boca do Acre, no Amazonas, para o Espíiitõ Santo- que nós vamos
votar contra - para Alexânia, Florestal, Betim, Goverhõ-·ao EStado do Rio
Grande do Norte- em que vamos ver o ilustre Senador Martins Filho votar
tambêm, porque estã votando os outros emprêstimos e vai"cOntiíiuarVotãndo
o empréstimo para o Rio Grande do Norte-, São Paulo, UNICAMP, Valinhos, Catanduva, Itapira, Rio Claro e Aracaju, num tOtal, Sr. Presidente, de
1 bilhão e 250 milhões de cruzeiros, que nós vamos dar de mãos beijadas .. E
hoje à noite ou amanhã, vamos com as consciências tranqUilas, assistir a mais
uma partida de futebol da Copa do Mundo. tendo deixado sobre o povo
pobre, o peso de uma carga inflacionária de 1 bilhão e 250 milhões de cruzeiros, num dia só.
Assim, Sr. Presidente, como não se manifestoU ·a llObre Comissão de Finanças sobre este projeto, que ê matéria da competência da Comissão de Finanças, pediríamos que este projeto fosse àquela Comissão, para que ela se
manifestasse sobre o mesmo. E na oportunidade, viesse o Presidente do Ban-
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co Ceil.tral e· dirimisse esta dúvida que paira aqui na consciência do Plenário:
são ou não inflacionários todos esses empréstimos? Todos os que nós aprovamos. Sr. Presidente, e os que estão ameaçando o Senado este ano: 1 bilhão e
250 milhões de cruzeiros, que nós vanios jogar sobre o povo desgraçado e sofrido deste País, Sr. Presidente, para emprestar esse dinheiro a municípios,
que vão jogar mais de 50% dessa importância nas eleições, para ganhar o voto, para ganhar as eleições, para ganhar as prefeituras desses municípioS que
têm buscado aqui esses emprêstimos, para não dizer os Estados. Então, os
dólares vão se converter em cruzeiros para esmagar as oposições nos 22 Estados deste País.
Sr. Presidente, emprestar esse dinheiro numa quadra eleitoral, que nós
sabemos - pois vivemos no interior - que Vai ser empregue contra a Oposição," vai ser empregue para esmagar ã OpoSiÇão, para liberar esses recursos e
atender aos municípios, Sr. Presidente, pois como V. Ex• sabe e eu sei, as convenções municipais, e meSmo ulna simples convenção estadual, fica em quase
cinco milhões de cruzeiros. Esse dinheiro é ex.atamente, Sr. Presidente, dos
empréstimos que vão ser convertidos em cruzeiros para auxiliar esses governadores.
Sr. Presidente, ê o apelo que faço. Disse e vou repetir: o Senado abria
sessão com 6 Senadores; hoje só abre com 11. Não foi a Mesa que estabeleceu
essa disciplina; fomos nós, com a nossa luta.
Há dias, Sr. Presidente, quando do desastre do Ceará, que todos nós
queríamos manifestar o nossu pesar, o nosso luto para aquele acidente que vitimou cento e trinta e· sete brasileiros, o Presidente desceu da sua magistratura, da Mesa, e veio me pedir para consentir· abrir com oito Senadores. Ora,
Sr. Presidente, eu mísero Senador, mas que fiscalizo, disse; ••Não posso fazer
isto, não posso abrir mão de princípios; vou lutar e só deixo abrir a sessão
com II Senadores. A sessão não foi aberta; ninguém falou na oportunidade,
mas não se quebrou esse ritmo de abertura com li Senadores.
É o apelo que faço novamente: hoje, pois vejo Sr. Presidente, quedes~
graçadamente há dias, quando não estão aqui os fiscais do plenário, em que
abre-se com 8 Se.nadores. A Mesa deveria estabelecer um princípio de honra,
de comportamento: sem II Senadores não abriria a sessão; mas ainda se abre;
um dia, antes de eu chegar, abriu com 5; no dia que eu estava aqui queriam
abrir·com· 8, mas não deixei. Ninguêm falou sobre o Cearã, porquê naquele
dia não havia II Senadores; aquele que quiser falar sobre o Ceará, que traga
II Senadores e, aí, poderã falar sobre o Ce3r.á, Paraíba, Pernambuco, Bahia,
Salvador e Sergipe, teria de V. Ex', nóbre Senador Lourival Baptista, que governou aquele Estado e, naquela oportunidade, o Senado não deu um tostão
de erilprêstimo. V. Ex' está ara:flito coili" o ·empréstimo para o seu Estado, mas
no seu tempo de Governo não solicitou c:;mprêstimOs, mas mesmo assim conseguiu realizar grandes obras, como a construção de escolas, estradas e o
grande Estádio "Batistão". V. Ex' e o Senador Passos PôrtO estão ansiososestou vendo na expressão dos dois - pata teleformi-r ao Prefeito de Aracaju
sobre a concessão desse empréstimo e dizer; .. Pode preparar a convenção,
contratar os cabos eleitorais e esmagar o PMDB".

O Sr. L.o.urival Baptista -

O prefeito está na Alemanha.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois é, está na Alemanha, está tranqüilo, porque sabe que quando voltar estarão lã na burra da prefeitura 21 mi~
lhões de cruzeiros, decorrentes de empréstimo autorizado pelo Senado, porque os 34 estão aqui, firmes para votar.
Sr. Presidente, faço apelo no sentido de que este projeto seja encaminhado à Comissão de Finanças, que não se m·anifestou a ·respeito. A Comissão de
Finanças ê que tem a competência exclusiva para se manifestar sobre projetes
dessa natureza. A Comissão de Municíplos não tem essa competência,
desculpem-me os membros dessa Comissão. A Comissão de Constituição e
Justiça só fala sobre o. ·~caldo de laranja". A Comissão de Finanças não emitiu pãrecer sobre o projeto.
Sr. Presidente, reitero meu pedido no sentido de que esse projeto seja encaminhado à COmissão de Finanças e que seja convocado o Presidente do
Banco Central, para dizer se esse empréstimo é ou não inflacionário.
Assim, Sr. Presidente, concluo fazendo um apelo aos ilustres Senadores,
- que passaram quatro ou cinco dias sem sessão, desde quinta-feira, uns desde segunda-feira passada, que não vinham aqui para que o pedido de empréstimo vã à Cumissão de Finanças.
Sr. Presidente, para o ano, quando eu não mais for Senador (Não apoiado! Não apoiado!) ... É apoiadíssimo, e muito que hoje são Senadores, também não o serão rriais no ail.O q·tie vem, podem tirar o caValinho da chuva Sr. Presidente, para o ano, vamos ter aqui no Regimento Interno, do jeito qUe
vão as coisas, vamos ter uma só Comissão, a de Municípios. Isso estã um cha-
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furdamento, dia-a-dia, que no fim não teremos mais nenhuma exigência, chega o pedido e o Presidente empresta o dinheiro, sem mais nada.
Assim, Sr. Presidente, este ê o apelo que faço: ouça-se a Comissão de Finanças, específica, de competência exclusiva sobre o assunto, mas ninguém
quer que ela se manifeste, porque vai demorar mais alguns dias para que isso
aconteça.
f: o pedido que faço ao nobre Senador de Sergipe, que ilustra esta Casa
com sua campanha grandiosa, meritória, humanitária, do antitabagismo, que
estâ conquistando não só este País, como fora dele, que governou Sergipe e
não veio pedir dinheiro emprestado, Que construiu o "Batistão", aquela
magnífica obra, e ao nobre Senador Passos Pôrto, outro sergipano ilustre,
que também honra esta Casa. Pois bem, todos dois poderiam aquiescei' para
que este projeto fosse à Comissão de Finanças para que aquela Comissão se
manifeste sobre a conveniência- faltou-me o termo e a cabeça fresca do Senador Lenoir Vargas foi que me atendeu, Sr. Presidente- do empréstimo a
Aracaju.
Era só, Sr. Presidente (Muito bem!)

De acordo com o Regimento Interno, vou suspender a sessão por 10 minutos, fazendo soar a campainha para chamada dos Srs. Senadores, a fim de
procedermos à nova votação.

O Sr. Evandro Cari:eira -- Sr~ -PreSid-eflte, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Com a palavra o nobre Senaaor
Evandro Carreira, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PDT?

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR; SERÀ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Em votação o requerimento de
adiamento de votação~
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

vida é porqu~_ V~ Ex' faloU: no item 3 da pautã.- Somente isso.

sa.)

Estâ rejeitado.

O Sr. Dirceu Cardoso -

Peço verificação de quorum, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Vai-se proceder à verificação solicitada pelo nobre Senador Dirceu Cardoso.
Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares, para pro-cedermos
à verificação de votação. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Como vota o Líder do PDS?
O SR. JOSt: LINS -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Como vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Como vota o Líder do PDT?
O SR. ROBERTO SATURNINO -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Como vota o Lider do PTB?
(Pausa.)
Ausente.
Como vota o Líder do PT? (Pausa.)
Ausente.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Amaral Peixoto- Dirceu Cardoso - Evelásio Vieira-- Henrique San-

tillo.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema- Alberto Silva- Aloysio Chaves- Benedito Ferreira -Gabriel Hermes - Humberto Lucena -João Calmon -João Lucia José Lins- Lazaro Barboza- Lenoir Vargas- Lourival Baptista- Luiz
Cavalcante- Martins Filho- Milton Cabral -Nelson Carneirõ.:.:... Passos
Pôrto --Pedro Simon- Roberto Saturnino- Tancredo Neves.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Votaram "SIM", 4 Senadores e
"NÃO" 20.
Não houve abstenções.
Total de votos: 24
Não houve quorwn.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, requeiro a cópia da folha devotação.
O'SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- V. Ex• será atendido.

•

(Suspensa às 17 horas, a sessão é reaberta às 17 horas e 6 minu-

tos.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está reaberta a sessão.
Estâ-se passando à votação do requerimento do nobre Senador DirCeU
Cardoso, que pede o adiamento da votação do Projeto de Resolução n9 122,
de 1981, que constitui O item 1 da paúta, iterii'3 da pauta, retifico.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PDS? (Pausa.)
O SR. JOSt: LINS -

Não.

O SR- PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líderdo PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

O SR. ROBERTO SATURNINO -

Não.

Não.

· OSR-JOSt: LINS -Sr. Presidente, para uma explica~o: a minha dú-

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- E é realmente o que eu dev-ia ter· falado, porque é um reqUerimento que pede o adiamento desse projeto
de resolução que corresponde ao item 3 da pauta. Aí não hã por que a gente
ter dúvida sobre o vaio de V. Ex', que foi perfeitamente explicado.
O SR. JOSt: LINS -

Muito obrigado, a V. El<•

O SR. PRESIDEN~(Jarb~s.Passai;inJ>Pl:-- Ent~o os nobres Líderes já
illdicaram como votam. Os Srs. Senadores já podem votar.
Por obséquio, tomem seus assentos individuais. Desculpem a advertên~
cia, mas verifiquem Se estãO n_os assentos próPrios, para -eVitar erro no Painel.

•

(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Bernardino Viana - Henrique Santillo - Hugo Ramos Quércia.

Orestes

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema- Affonso Camargo- Alberto Silva- Aloysio ChaVes - Amaral Peixoto - Benedito Ferreira - DirCeu Cardoso - Evelâsio
Vieira- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Humberto Lucena- Jaison
Barreto _:.:João allmon - João Lúcio - José Lins - Laélia de Alcântara
-Lázaro Barbosa- Lourival Baptista - Luiz Cavalcante- Luiz VianaMartins Filho- Milton Cabral- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Passos Pôtto - Pedro Simon - Tancredo Neves.

•

ABASTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Paulo Brossard.

O SR- PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram SIM 4 Senadores
e NÃO 27.
Houve 1 abstenção.
Total de votos: 32
Não houve quorom.
Presente -o SenadOr-Líder do PDT e ma1s O Sr. 19-Secretârio.
O Senador Luiz Ferna-rido Freire chegou depois da votação. Agora, antes da -votação estavam os dois.
O Sr. Luiz Fernando Freire -

•

Ex', mas eu estava presente.

O. SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estava presente? Desculpe. Eu não me perdôo de não ter distinqOido V. Ex' entre os demais pares. De
maneira que, sendo assim, está rejeitado o requerimento.
Passa-Se à votação -do proje~o. em turno único".
O Sr. Dirceu Cardosq- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.
O SR- PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para encaminhar a votação, tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O Sr. Orestes Quércia- Sr. Presidente,- peÇo a palavra para uma expli·
cação pessoal.

•
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passainho)- Pois não. Eu não eslava
presidindo a sessão aqui. O nobre Senador Orestes Quércia pede a palavra
para uma explicação pessoal. Suponho que S. Ex• tenha sido citado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia.
O Sr. Passos Pôrto- Sr. Presidente, estamos em processo de votação.
Eu pediria a V. Ex• que concluída esta votação, fOsse concedida a palavra ao
nobre Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - f: V. Ex• tem razão.
O Sr. Dirceu Cardoso -

•

•

•

Pa~ssos

E. Mesa contra Mesa.

Não, não é .
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Infallvel só o Papa e mercê
de Deus.
De modo que aqui, realmente, meu 19 Vice-Presidente tem razão. Concederei a palavra a V. Ex• tão logo o processo de votação sej::~. ultimado, porque
o pedido de explicação pessoal não permite a interrupção da votação.
COncedo a palvra, para encaminhar, portanto, ao Senador Dirceu Cardoso.
O Sr.

Pôrto -

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminh~ar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O item 3 da pauta trata do pedido de empréstimo para o Município de
Aracaju, capital do Estado de Sergipe.
Temos verificado, Sr. Presidente, na primeira parte da nossa manifes:
tação, o pedido para que o projeto vá à ComiSsão de Finanças; mas, reiteradamente, repetidamente, iterativ3meõte; a Bancada do Governo, com a Bancada do PMDB, têm recusado a ida do projeto à Comissão de Finanças. Negam a participação da Comissão de Finanças nos ·processos de empréstimos
que tramitam no Senado.
Assim, agora, vamos apreciar o projeto de Sergipe, Aracaju.
O Município de Aracaju pede autorização de empréstimo ao Senado e já
obteve parecer do Sr. Erenane Galvêas, dizendo o seguinte, no ofíCiO que faz
ao Senhor Presidente da República:
.. Se V. Ex• achar merecedor de acolhimento o presente pedido,
seja encaminhado o mesmo ao Senado."

•

Quer dizer, acha que não merece encaminhamento o projeto de empréstimo, .. Se Vossa Excelência achar que merece encaminhamento, que enderece
ao Senado Federal." O próprio Presidente da República falou isso.
Sr. Presidente, quero fazer uma reclamação à Mesa do Senado Federal.
Entrei com uma emenda a um projeto rolha, em que um Senador da Bahia
quer alterar o Regimento, dizendo que a verificação só de hora em hora, de
duas em dudas ou de três em três dias, parece, uma coisa assim. Um projeto
que disciplina um pouco as votações aqui do Senado.
Sr. Presidente, às vezes, a votação ê: tão tumultuada que descaracteriza
esta Casa legislativa; a minha emenda é a seguinte:
"Ao art. 327, inciso III, acrescentar-se-A o seguinte parágrafo:

•

•

"A Presidência, ao reabrir a sessão para verifiCação de quorum,
deverá anunciar a votação e enunciar imediatamente o resultado,
sem nenhuma protelação de tempo ou espera de Senadores retardatários."
Sr. Presidente, verificamos aqui, desde o início da nossa Legislatura, o
Presidente, depois de colher os votos dos líde_res diz;. "Os Senadores todos já
votaram?". Ora, isso não é um processo de votação. Deveria ser. .. Os Senadores que são favoráveis qiie votem" e está acabado, estivesse ou não aqui o Senador seria colhido o voto.
Mas a Presidêncía espera os retardatârios, manda chamá-los nos gabinetes. Portanto, tumultua, descaracteriza os trabalhos desta_ Casa. O Senador
está chamado aqui para votar; S. Ex• estã em eslado de alerta, Sr. Presidente,
.porque sabe que nós estamos em votação. se vai tomar ·um ·car~ telefonar ou
atender a um político, S. Ex• sabe que está em processo de votação. Mas, a tolerância da Mesa, Sr. Presidente, descaracteriza o processo. A Mesa espera e
manda chamar o retardatâiío.
Deveria ser "está em votação, os Srs. Senadores que votem sim ou não",
e está acabado, e atende ao processo de votação.
É uma emenda que foi fulminada pelo parecer contrário do relator, mas
que discíplina este processo de votação.
Sr. Presidente, já assisti votação em três parlame":tos do ~un_do,__ ,~já assisri na Câ.mar'a de Santo Antônio do Choca Urubu. O processo aqui é pior
~o que o da Câmara de Santo Antônio do Choca Urubu, porque espera o Se-
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nador, manda chamar o Senador retardatário, colhe os votos do Líder e, depois, espera que o retardatário chegue. Isso não pode ser.
Sr. Preside~ te, vai haver um tempo, não m:ais serã. o meu, um tempo qu_e
começará no ano que vem, em que as votações serão rapidíssimas, com Presidentes enérgicos que cumprem o Regimento na forma lapidar dos seus termos. E não vão esperar mais. Quando o PDS for minoria aqui nesta Casa, no
ano que vem, e o PMDB maioria, V. Ex•s vão ver quanto dói uma saud_a~e,
ou vão saber experimentar o que ê bom pa~a t_osse. O que estão fazendo hoJe,
vão fazer com V. Ex•s no ano que vem oS-Inembros da mesa do PMDB.
-·- Portanto, Sr. Presidente, é uma reclamação. Esse é um outro projeto,
mas uma atitilde de disciplinar, expunglf dessa irregularidade chocante que é
o processo de votação no Senado. Espera-se o Senador vir do seu gabinete.
Mandam chamá-lo. Isso não pode ~er.!! ato cont_ínuo! ato iminente. o~_que
estão no Plenário já estão alertas para o fato. Já estamos em processo devotação. Mas, esperar o Senador vir, não pode.
..
Sr. Presidente, assisti a três sessões de Câmaras fora do País e nunca VI ISso. A votação é. ;;~.utomática. A votaçã_o processa-se rapidamente; é sim ou
não. Aqui;_ não~ espera-se o Senador chegar, manda-se buscá-lo. Há até uma
assessora aqui que vai buscar o Senador no gabinete.
.
Sr. Presidente, já vimOs tudo nesta Casa; hã até assessores aqut que vão
buscar o Senador no gabinete. Sr. Presidente, já viinos tudo nesta Casa. Para o ano, então, outros virão,
outros que vêm com novas idéias, ·com coisas piores.
Este meu projeto regulariza; não haverá mais espera para o Senador retardatário. Convocou a votação, votou e pronto. Proclama~se o resultado.
Quein for dormientibus non succurritjus, V. Ex• me ensinou este ditado latino,
mas aqui os retardatários é que têm vez, quem estâ presente não tem vez.
Sr. Presidente, com relação ao projeto de Aracaju, o Ministro da Fazenda diz: se o Presidente achasse que era merecedor de acolhimento, que o encaminhasse ao Senado. Quer dizer, nesta condiciona.,l_ "se achasse". Ele negou a
autenticidade ao pedido, o Ministro da Fazenda.
O Banco Central do Brasil diz sobre a destinação:. construção, instalação e equipamento de três creches".
H

Sr. Presidente, é uma obra que uma capital pode perfeitamente realizar
sem o recurso de empréstimo. Três Creches, fosSem trinta creches. Podia perfeitamente com ·os recursos próprios, sem recorrer ao erário federal, sem recorrer ao dinheiro brasileiro, sem recorrer ao dinheiro nacional, sem inflacio-

nar.
Sr. Presidente, infelizmente, apesar da aplicação em Aracaju de três creches, nós somos contrários aO empréstiino que Aracaju pede.
Também não tem o parecer da Comissão de Finariças. Mas como o Senado já declarou, em várias decisões, que é perfuntório, ê dispensável à Comissão de Finanças falar sobre isto.
Está falando aqui: a Comissão diz -que o projeto ·é inconstitucional, e a
Comissão de Municípios dizendO que a Creche do J~rdim da Esperança, a
Creche do PortO D'Anta e a Creche dO Bairro América são três obras extraordinárias, qUe vão marcar a obra admiflistrativa do prefeito de Aracaju,
que agora, parece, deixa a prefeitura para ser candidato ao Governo de Estado . .E: o candidato a governador, quando esperávamos que fosse V. Ex• Sr.
Presidente, ou que fosse o nobre Senador Lourival Baptista. Mas V. Ex•s ficaram na volta de fora. Vem agora o ex-prefeito de Aracaju, candidato a Governador do Estado de Sergipe.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Nobre Senador, comunico a V.
Ex• que seu tempo já se esgotou.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, Sr. Presidente, esperâvamos que
fosse candidato ao governo o nobre Seriidor Lourivat Baptista, que fez uma
brilhante administração naquele Estado, ou V. Ex•, que estava acalentando,
nos refólios da alma, o sunho de governar o Estado de Sergipe. Mas, passou e
passou; acho que, inapelavelmente, para sempre. Porque o seu tempo passou,
o cavalo do destino corre na solidão da noite. O cavalo do destino de V. Ex•
correu na noite da Convenção. V. Ex• já está em idade avançada e não volta
mais, porque o PMDB vai Sanhir a luta eleitoral lá, e então vai vir a fase do
PMDB, 20 anos de PMDB.
Assim, Sr. Presidente, peço desculpas a V. Ex• e ao nobre Senador Lourival Baptista, mas sou contra o em.préstimo de Aracaju.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~ Em votação o projeto.
Os Srs. Sena~ores que o aprovam,. queiram R_ermanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
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O Sr. Dirceu Cardoso- Requeiro verificação de votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Pedida a verificação, solicito
aos Srs. Senadores que retomem seus lugares, para procedermos à verificação
de votação. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) -Como vota o Líder do PDS?
O SR. JOSf: LINS -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Mas, mesmo com o voto
de V. Ex' seriam 32 votos, não completa o quorum.
Portanto, não houve quorum.
As matérias COrisfante dos itens 4 ao 17 ficam adiadas. As matérias referentes aos itens 18 e 19-ficam com a discussão sobrestada, em virtude da falta
de quorum para votação dos requerimentos de que dependem.

Sim.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) -Como vota ·a Líder do PDT?
O SR. ROBERTO SATURNINO -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os Srs. Senadoresjã podem vo·
ta r. (Pausa.)
Procede-se à votaçao.
VOTAM "SIM" OS SRS.. SENADORES:
Aderbal Jurema- Alberto Silva- Aloysio Chaves- Amaral Peixoto
- Benedito Ferreira -Bernardino Viana- Cunha Lim:i - -EVelásio Vieira
-- Helvídio Nunes- Humberto Lucena- João Calmon -João Lúcio ....._
José Lins - Laélia de Alcântara - Lenoir Vargas- Lourival Baptista Luiz Freire -- Luiz Viana - Martins Filho - Milton Cabral -- Moacyr
Dalla - Nelson Carneiro -Orestes Quêrcia- Pedro Simon- Roberto Saturnino.
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Henrique Santillo - Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Votaram 27 Senadores e I para
efeito de quorum o nobre Senador Gabriel Hermes. Não houve quorum regimental.
Está suspensa a sessão por lO minutos.

(Suspensa às 17 horas e 26 minutos, a sessiio é reO.berta às 17 horas e 36 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estã reaberta a sessão.
Renova-se a votação do Projeto de Resolução n"' 122/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Aracaju a elevar em 12 milhões e 634 mil e 800 cruzeiros, o montante de sua dívida consolidada.
Na primeíra vOtação, não houve número e, regimentalmente, foi interrompida a sessão por lO minutos. Passa-se à segunda votação.
Como vota o nobre Líder do PDS?
Sim

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PDT?
O SR. ROBERTO SATURNINO -

•

São os seguintes os itens cUja âpfeciação fica adiada:

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Como vota o Líder do PMDB?

O SR. JOSI': LINS -
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Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votaçdo.)
VOTAM "SIM'' OSSRS.- SENADORES:
Aderbal Jurem a - Affonso C amargo - Alberto Silva - Aloysio Chaves- Amaral Peixoto -Benedito Ferreira- Bernardino Viana- cUnha
Lima- Evelásio Vieira- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Humberto
Lucena- João Calmon- João Lúcio - Josê Uns- Laêlia de AlcântaraLenoir Vargas - Lourival Baptista - Luiz Cavalcan-te - Luiz Freire Luiz Viana- Martins Filho - Milton Cabral - Moacyr Dalla- Nelson
Carneiro- Orestes Quércia- Passos Pôrto- Pedi-o SirTioD. :.:..._RobertO Sa---turnino.
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:~
Henrique Santillo - Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram SIM 29 Senadores e NÃO 2.
Total de votos: 31.
O Sr. DirCeu Cardoso- Sr. Presidente, eu tenho votado sempre aqui ejâ
é a terceira vez que o meu nome não aparece no painel.

4
Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n"' 155, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de-EcOnorriíà ·cofio co"nclusão dé seu Parecer nv- 939,
de 1981, com voto vencido do Senador José Fragelli), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Venécia (ES) a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze
milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 940 e 941, de 1981, das Comissões;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos, Josê Fragelli e Tancredo Neves; e
- de Municípios, favorável:
5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 192, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.159,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em
Cr$ 28,091.520,00 (viilte e oito milhões, noventa e um mil, quinhentos e vinte
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.160 e 1.161, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

•

6

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'183, de 198"1 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.098,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do N arte a elevar em CrS 29.364,200,00 (vinte e D.ove milhões, trezentoS-e sessenta e quatro
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 1.099, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucío-rialidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

•

7
Votação~

em turilo úníco;·do Projeto de Resolução n"' 258, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.424,
de 1981), que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Boca do Acre (AM) a elevar
em CrS 8.613.200,00 (oito milhões, seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de MunidpioS, favorável.

•

8
Votação, em turno único, do Projeto de Res()luçã,o n"' 266, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em
CrS 39.JQO;oao~OO (trinta ·e nove milhões e trezentos mil cruzeiros) o montan~
te de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- __de Mu.'lici'pios, favorável.

•

9

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 145,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a elevar em
CrS 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 146 e 147, de 1982, das Comissões:
-de Constítuição e Justiça, pela constituciOnalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Munidpios, favorável.

•
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17
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de
1979, de autoria dá"Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
n9" 6.718, de 12 de- novembro de 1979, tendo

11
Votação, em turno único, do Projeto ele Resolução n9 38, Q.e 1981 (apresentado pela Comissão_de_Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autoriza a: Prefeitura-Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros.), o montante_ de sua dívida çonsolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 2Fl, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
12
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 es-pecial para o comerciãrio, "fia forma que especifica; tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorãvel, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e.José Fragelli.
13

14
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 For_ça Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de CõnStitUição c Justl'ça, -pela constitucioõalidade, jtii'idicídade e, no
mérito, TaVorâvel, nos termos de substitutivo "que ·apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.
15
VotaçãO. em primeirO ttirno, do Projeto de Lei do Sc;nado_n9_352, de
1978, de autoria do Senador Acci_oly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n• l.l45, de 1981, da Comissão
- de Constituição e:JUstiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérítõ, favo-ràvel.
16
Votação, em -primeíro-tüfrlo, -do Projeto de Lei_ do Senado n~" 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro. que acrescenta di:wositivos à
Lei n• 5.480, de lO de agosto de!968, disciplinando o pagamento do 13• salãrio devido aos trabalhadores avulsos, tendo

•
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~? 33, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia ·como conclusão de seu Parecer n9 189,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira (SP) a elevar em CrS
29.745.360,00 (víõte e nove milhões, setecentos e quarenta e cincO mil, trezentos e sessenta cruzeiros), O montánte de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 190 e 191, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favofável.

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 c Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
--de Legislação Soâal, favorável; e
- de Finanças, favorável.

•
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PARECERES, sob n•s 1.197 a l.l99, de 1981, das Comissões:
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislaç-ão Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.

PARECERES FA VORÃVEIS" sobn•s U30a 1.133, de /981, dasComissões:
~

de
- de
--de
- de

Constituição e "Justiça;
Legislação Sociill;
SàViço Público Civil; e
Finanças.
18

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i'
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n<'s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de MunicípiOS, ·ravórâVél.
(Dependendo da votação do Requerimento n'i' 309/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reexame da ComiSsão de Constituição e Justiça.)
19
DiscUssão, ein primeiro· tUrno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contábil, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
-de Con.itiiuição- Justiça, peia constitucionalidade e juridicíd3de;
- 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 Cívil.) -

e

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esgotada a Ordem do Dia,
volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia, para uma explicação pessoal.
O SR. ORESTES QUf:RC1A (Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sabem V. Ex~s que este colega está no seu Estado de São Paulo, disputando, dentro do seu Partido, o PMDB, a indicação para Governador de São
Paulo. E, evidentem_ente, Sr. Presidente, sabemos que em toda a história da
política eXisterrl PrOblemas sérios, quando pessoas menos escrupulosas tentam empanar uma disputa democrática. E está ocorrendo em São Paulo, Sr.
Presidente, uma campanha insidiosa, através de cartas anónimas, panfletos
apócrifos, para tentar atingir este Senador candidato a candidato a Governador- pelo Estado de São PaUlo.
Evidentemente, Sr. Presidente, esta é a nossa tribuna.
Nós, se quisermos assinalar alguma coisa, uma reclamação, temos evidente - co_m_ a responsabilidade do nosso mandato, que assinalar estas
coisas exãiairiente desta tribuna que o povo nos concedeu, que é aqui nó Senado da República.
Aínda hoje o ex-Prefeito de Moji-Midm, Luiz Neto, me telefona dizendo
qUe recebeu, lá e-n11\16JT-Mirim, uma correspondência, com xerox de páginas
de jorhais, relembrando aquela Comissão Geral de Investigaç-ões, urria CGI,
contra este Senador, com a-cusaçõeS~ não-provadas- acusações secretas, nUm.
processo secreto - contra este Senador.
Todos sabem que nós jamais vimos esse processo de CGI; que eu fuijul~ado pelo General Gei_sel, que se considerava nosso inimigo, porque por diversas vezes o General Geisel chamou os adversãriós políticos de inimigo:s.- E,
num processo secreto, o ex-Presidente da República julgou, porque determinou o arquivamento daquele processo contra este Senador.
Eyidente qUe ·quando encáro o meu mandato, do povo que me elegeu,
encaro de cabeça erguida, porque não -devo nada, e aquele que me considerava inimigo, que tinha o ato institucional na mão, julgou, e se tivesse a TOtenção de me prejudicar, de cassar o meu mandato, não teve coragem para is-
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so, porque jamais, em momento algum, eu devi nada que pudeSse jUstificar · algo extremo dessa sorte.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Perdão, o orador estava
Mesmo vindo à tribuna do Senado eu me despidas minhas imunidades, e
falando para uma expiicação pessoal; logo, não cabe aparte, e, além disso, jâ
disse aqui, desta tribuna, que eu estaria disposto a assumir qualquer explise encerrou o _seu prazo de 10 minutos.

•

r

cação a respeito de qualquer assunto que dissesse respeito à minha vida pre-

gressa, .ao meu passado.
Portanto, tenho que vir hoje, Sr. Presidente, repudiar essa campanha insidiosa que ·estão fã.zendo junto aos delegados do meu Partido, PMDB, no
Estado de São -PaUlo, para "tCrit3f-mC-Piejudicar na-ConvenÇaõ- do Próximo
domingo, quando deveremos ser indicados candidatos do PMDB ao Governo de São Paulo.
Eu me lembro, Sr. Presidente, e não gostaria de voltar atrás, naquela
questão que passou, mas eu me lembro que de, em nenhum momento, eu temi
qualquer medida, da parte de quem quer que fosse, por dúvidas a respeito da
minha conduta na vida pública de vereador, de prefeito, de Deputado estadual e de Senador da República.
Portanto, repudio, mais uma vez, essa tentativa de me atingir~
O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um apã.rte?

O SR. ORESTES QU!ôRC!A- Se V. Ex• permitir, gostaria apenas de
completar meu raciocíriio.
Ainda hoje, Sr. Presidente, no jornal O Estado de S. Paulo, vimos declarações atribuídas inclusive a um companheiro nosso dO P-Mt>B, Deputado
Tidei de Lima, fazendo alusões a tentativas de gente llgadâ. aq ex-G_overnador
de São Paulo, junto a delegados partidários, e tentando me atingir, tamoem:-·
Sr. Presidente; porque disse ele que o ex-Gov!!:-nador de São Paulo está tentando delegados partidários-nó seiltido de prejudicar o candidato dele, que é
o meu eminente c-olega nesta Casa, Senador Franco MoniorO, e com isso favorecer o candidato mais fraco que, se aprovado pela Convenção, ofereceria
menos resistência à máquina eleitoreirã do_ PDS.
Erra duas vezes o meu eminente colega. Primeü o, não sou o candidato
mais fraco. ~ um erro de julgamento, dada a inexperiência política do mes-mo. Eu me considero, inclusive, candidato com as mesmas condições do meu
colega. Pesquisas não ganham eleição, porque se ganhaSsem eu não estai-la
aqui. No mês de junho de 1974 eu tinha 5% de pesquisa, o Professor Carvalho
Pinto tinha 75%; em novembro de 1974 eu-tive quase 80% dos votos. Po'rtanto, não- procede o julgamento do meu eminente colega.
Segundo erro: aventa a possibilidade de companheiros nossos, delegados
partidários do PMDB, poderem aceitar qualquer tipo de propina. Eu repudio, em nome da honorabilidade desses meus companheiros de Partido, qualquer declaração duvidosa a respeito da conduta desses companheiros.
Portanto, acho que o meu companheiro de Partido, Deputado Federal,
errou duas vezes, foi infeliz duas vezes, com as declarações que fez.
Ainda hoje, Sr. Presidente - e este é o terceiro aspecto - primeiro ascartas anónimas, com xerox de jornais à época da tal CGI contra o Quércia;
segundo, essas declarações do nobre Deputado Ti dei de Lima; e, em terceiro,
ainda hoje soube de uma correspondência apócriTa, lançando-me como candidato a Governador, o Sr. Francisco Amaral como Vice-Governador- coisas de que não se cogitou, de maneira nenhuma, por mais honrado e extraordinário político que seja: o meu compã.ilheíro Sr. Francisco Amaral- e o Sr.
Hélio Navarro para Senador; e a seguir uma série de considerações desairosas
para com o meu colega desta Casa, Senador Franco Montoro·. tentando, evidentemente, me incriminar; inclusive porque a agência do correio, onde foram colocadas essas cartas, fica no Bairro da Liberdade, onde tenho o meu
escritório eleitoraL
Portanto, Sr. Presidente, não púderia deixar de vir aqui à tribuna do Senado, para repudiar essas tentativas de tentar me atingir, porque de maneira
nenhuma isso vai atingir a rriinha candidatura. Sou candidato, vou disputar a
Convenção, espero vencer democraticamente, porque Convenção ê para isto
mesmo: é para que os Convencionais ·se decidam a respeito deste ou daquele
candidato. Acho legítima a Convenção, acho legítíma a disputa. E tenho dito
sempre, Sr. Presidente, que quem teril medo de Convenção tem medo de democracia, porque democracia é a decisão da urna, a decisão da maioria, ã -decisão do voto.
Portanto, venho à Tribuna repudiar essa tentativa que, de maneira nenhuma, vai nos empanar na nossa campanha de candidato, como não vai empanar também o brilho da convenção do_ próximo domingo, em São Paulo,
do nosso PMDB.
Muito obrigado.

O SR- PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Nelson CarneirO.

Concedo a palavra ao

O SJ,l..J:><EL80N ~1\R)'il:IRO (Pr~muncia~ o.>eguinte díscurs().)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
No curso d• cinqUenta e três anos de vida pública, vivo hoje um de seus
momentos mais cruciantes, :!>U!llente igual àquele que, em 1958, rião me permitiu acompanhar a OtáviO-Maflgabeira na sücessão baiana. Âquele tempo, e
uso a expressão de Luiz Viana, então Pe&idente" da Seção -do Paitido Liberta-dor na Bahia, ele apenas me emprestava, não me dava, à política do Rio de
Janeiro.
Passados 24 anos de lutas constantes e sofrLd,as.. sou compelido a n:tedesligar hoje do MDB, de que fui fuildadõi erri hora difícil da vi"da democrática
-do p-aís, e que acompanhéí~ qúando- cofiVerticfO-éril PMDB, até agora, emborienhui:n -Instante, do processo
ra, como é notório, não haja participado,
de reincorporação de alguns dos que preferfram fundar o Partido Popular.
GuardO desses longos anos de amorável conviv-ência as melhores recordações
e espero conservar, por -~iante, as ami~~9~s co_l!~~ruídas ou solidificadas em
cerca de dois decênios, que desejo si.m~olizar __na pessoa ~C:- ~eu ilustre Presidente, DeJ?utad<? Ulys~es G_uimaiães. Infeli~_inente, fr-utO ~a incorporação, no
-Ri0-dê1ãneir_o, "do PK·fDB-aO-PP, fiqu-~i (mposSifimiâdo. d~ ~ola~orar na campanha de quem representa, não só a paSsoa, mas Os métodos e os processos
do atual governo estadual.
Eleito e reeleito Senador pelo Estado do Río de Janeiro, nenhuma ambição me anima a ingressar, como ora o faço, nas fileiras do Partído TrabalhiSta Brasileiro, mas apenas o ~eve~ de retribuir a generosidade com que o
povo fluminense me acolheu há meio século, quando ali cheguei num porão
de navio, para continuar a luta pelos ideais que madrugaram em meu espírito
e que, favor de Deus, dele não desertaram.
Ao afastar-me do PMDB, que tive a honra de liderar por três anos nesta
Casa, em bOl-a arTiarísSírila para a resraUração democrátici, volto meu pensa---"
menta para os bons amigos e dignos companheiros que ainda deixei no Partido, no Rio de .Janeiro, certo de que iOdos compreenderão a inevitabilidade de
minha atitude e muitos em breve me acompanharão, numa luta, que deve ser
de todos os_ bons fluminenses para mudar o quadro político e administrativo
do Estado.
Retardei, Sr. Presidente, quanto pude essa definição, na esperança de
que o clamor generalizado do povo que represento levasse o atual PMDB a
retificar suas decisões. Os nobres colegas da Minoria podem atestar que, emb()ra espontaneaf!lent.~ afastad? das Comissões Técnicas, nunca lhes_ faltei
cOm meu vaio meu apoio naS votaçõ~ em PienárJO. A todos manifesto meu
apreço-: na pessoa de s~u valoroso líder, Senador -Humberto Lucena.
Ao ence_rrar esta breve c;omunicação, não posso, Sr. PreSidente, deixar de
antecipar me~_ r~eio de_ que alguns setores do PMDB fluminense, justo no
mais politizado ~_os Estados ~rasileiros, tentem conduzir a campanha eleitoral a nível a.inda mais bai~o do que ocorre em outras unidades da federação.
.
_La-mantével e infelizmente. (Muito bem!F- -- - -

"
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, como
Líder, ao nobre Senador Aderbal Jurema, que jâ a havia solicitado.
O SR. ADERBAL JUREMA (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs·. Senadores:
Venho hoje a esta tribuna em nome" do meu Partido, por delegação do
nobre Líder Nilo Coelho, e em nome de meu PernambUco, lamentar a grande
Púda pâra a -cultur.a brasileira com o tfãgiCO, o inesperado desa:pãfeCimento
do pintor, do artiSta, do homem público Aloísio Magalhães, ciue faleceu anteontem num hOspital de Pádua, na Itália, surpreendido que foi, aos 55 anos,
por uma crise de hipertensão, em plena reunião do Conselho Internacional de
Cultura, onde se reuniam ministros da iirlgua latina, na cidade de Veneza;
Aloísio Magalhães estava representando o- MinistrO- da-Educação, Rubem
Ludwig.
Da tribuna do Senado da República, queremoS desta_car a figura admirável desse pernambucano, filho do professor Ageu Magalhães, sobrinho doestadista Agamenon Magalhães, que legou a este País um acervo cultural admi~ râvel, não apenas como pintor que foi desde os primeiros a:itos de sua juventude, como também um defensor admirável do nosso patrimônio histórico.

..
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•

Aloísio Magá.lhães, que serã lembrado por todos nós homens públicos e
homens de pensamento, foi o responsâvel pela modificação das nossas cédulas, porque como artista plâstico, em boa hora a Casa da Moeda entregou a
Aloísio Magalhães a modificação das cédulas que hoje circulam neste País,
desde as de 50 cruzeiros até as de 5 mil cruzeiros.
Ao mesmo tempo em que era um pintor e um desenhista, Aloísio Magalhães também foi um homem de cultura, tanto que o Ministro Portella o con-

vidou para Diretor do SPHAN e depois para seu Secretãrio de Cultura. O
Ministro Rubem Ludwig conservou-o e prestigiou a atuação de Aloísio Magalhães à frente da Secretaria de Cultura do Ministério de Educação e Cultu-

ra.
Agora mesmo S. Ex' estava procurando defender o título de cidade patrimônio histórico mundial para a mui nobre Vila de Olinda, em Pernambuco. Jã havia conseguido o titulo para a Cidade de Ouro Preto. e a sua ação se
destinava a fazer com que Olinda~ monumento nacional, passasse a ser monumento mundial.
Daqui, desta Casa, falando em nome do PDS e, tenho a convicção também de que as oposições estão ...

O Sr. Tancredo Neves -

V. Ex' permite um aparte'?

O SR. ADERBAL JUREMA - Com prazer.

•

O Sr. Tancredo Neves - Quero associar~me a-o pro:hUffCiilrileilfo de V.
Ex', de louvor a Aloisio Magalhães. Aloísio Magalhães foi realmente um bra-

sileiro de singulares atributos de ordem intelectual e também notãvel por sua

•

acurada sensibilidade. Mas o que ninguêm supunha enc-ontrar em Aloísio
Magalhães era o seu tino administrativo, e a sua passagem à frente do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e por último à frente
da Secretaria da Cultura, ele revelou que realmente era um homem que, pelo
seu espírito público, estava preparado para desempenhar, com a maior eficiência, os encargos que lhe fossem cometidos. V. Ex' lembra, muito bem,
que coube a ele fazer com que Ouro Preto passasse a ser monumento universal pela UNESCO. E bastaria esse serviço prestado ao Brasil e particularmente ao meu Estado, para que ele ocupasse um lugar de relevo na gratidão de todos os brasileiros. Mas quero lembrar, ainda, que foi a vigilância desse grande brasileiro que salvou para o Brasil os documentos_ da Inconfidência Mineira, que ele resgatou num leilão realizado em Londres, trazendo para o Brasil
este acervo da maior significação para o estudo da nossa HistÓria ColoniaL
Aloísio Magalhães não fOi apenas um pernambucano pela cultura, pelo temperamento e pela formação; foi um brasileiro na mais ampla acepção do termo, porque ele enriqueceu, como poucos, o nosso patrimônio cultural.

O SR. ADERBAL JUREM A- Agradeço ao nobre Senador Tancredo

•

Neves a sua participação neste pequeno discurso-, quando procuro deixar nos
Anais do Senado da República, a nossa profunda dor pelo desaparecimento
de uma figura do porte de Aloísio Ma_galhães, que tão _bem delineou, em poucas p-alavras, o Senador mineiro Tancredo Neves;
O Sr. Nelson Carneiro

~V.

Ex• me permite um apa.rte?

O SR. ADERBAL JUREMA - Com prazer, Nelson Carneiro.

.

O Sr: Nelson Carneiro - Apenas para dizer que o nobre Senador Taucredo Nves disse o que toda a Nação queria ouvir, Cfque a-Nação sente neste
momento, porque V. Ex' está ínterpretartdo não só O p-ensa"irieiltO -do seu Partido, de Pernambuco, mas de quantos, neste País, se preocupain com os
problemas da cultura e com os problemas da educação. V. Ex• e o Senador
Tancredo Neves deram, juntos', a c-ontribuiçãO fridisp"CitsáVei para que nos
Anais ficasse maiCã.da a dor de toda a Nação pelo desaparecimento de Aluísio- Magalhães.

O SR. ADERBAL JUREM A- Recebo as palavras do Senador Nelson

•
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Carneiro a este discurso que faço a respeito do desaparecimento de Aluísio
Magalhães cpmo prova de que Aluísi_o Magalhães não era um homem de partid_o, era um homem de todos, era um homem da comunidade.
Mas, Sr. Presidente, tal qual Mário dé Andrade, Aluísío Magalhães foi
um pensador dos problemas da cultura e do Brasil, que não se limito ti a pensar, mas que partiu para a ação. Esta frase, que é o depoimento de Leila Coelho Frota, Diretora do Instituto Nacional de Folclore, dá a idéia da capacidade de trabalho de Aluísio Magalhães- era um artista que pensava em função
da ação e, por isso~ que a mo-rte o surpreendeu em pleno trabalho, na cidade
de Veneza, na Itália, deixando duas filhas e uma esposa, Solange Magalhães.

Chefe de família exemplar que foi, Aluísio Magalhães, hoje, não estâ
sendo pranteado apenas pelos_ seus familiares, a quem levamos a solidarieda-

de do Senado, neste transe por que passam. Mas, Aluísio Magalhães, cujo
corpo chegará depois de amanhã ao Recife, para ser sepultado na terra que
lhe serviu de berço, deixa, com o eu exemplo de admirável executivo- como
assinalou o Senador Tartcredo Neves- de ip.telectual~ que passava com facilidade e rapidez do pensamento à ação, deixa, repito. o seu exemplo para gerações futuras. E nós não haveremos de esquecer aquele que fez de Ouro Preto património histórico mundial e que estava lutando para que Olinda. também, se transformasse em patrimônio hístórico Mundial da UNESCO.

O Sr. José Lins --Permite-me V. Ex' um aparte'?

OSR. ADERBAL JUREMA -

Pois não, Senador José Lins.

O Sr. José Lins -Senador Aderbal Jurema, eu quero. também. através
do discurso de V. Ex', levar a minha solidariedade, neste momento de dor, à
famflía de Aluísio Magalhães. ,Onierri, estive com o MiniStro da Educação e vi
o quanto a morte de Aluís-io fÓi sentida por todos os servidores do Ministério.
Ele era, realmente, um grande Executivo; mas ele era, sobretudo, mais um
dos grandes nordestinos que têm dado muito de si mesmo, aqui no Sul do
País, pelo Brasil, e sof)retudo pela nobre cauSa da educação. Eu quero participar do djscurso de V. Ex', e peço que, atravês de suas palavras, leve também a
nossa solidariedade à familí::t de Aluísio Magalhães.

O SR. ADERBAL JUREMA- Incorporo as palavras do Senador José
Lins ao meu pronunciamento .

O Sr. Luiz Viana -

V. Ex' me concede um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA - Pois não, com prazer.
O Sr. Luiz Viana -Eu quero me associar às justas palavras que V. Ex'
está proferindo sobre a personalidade do nosso saudoso amigo Aluísio Magalhães.. Realmente é muito comum que as pessoas depois que morrem sejam
cobertas de adjetivos, de virtudes, de valores. Acho, entretanto, que tudO que
se disser no momento, e dentro de algum tempo, sobre a personalidade de
Aluísio Magalhães estará aquém da falta que ele i rã fazer à cultura brasileira .
Realmente, dificilmente, se encontrará uma personalidade com o conjunto de
qualidades que possuía Aluísio Magalhães para a missão que lhe estava confiada. Ele era o artista, era o historiador, era o intelectual, e era, sobretudo,
um devotado servidor da cultura brasileira. De forma que associo-me às palavras de V. Ex•, e posso assegurar que, no meu entender, será muito difícil en~
centrar um homem com as mesmas qualidade, as mesmas virtudes, a mesma
capacidade de trabalho e de devoção da que tinha Aluísio de Magalhães para
o exercício do cargo que lhe estava confiado.

O SR. ADERBAL JUREM A- As palavras de V. Ex• coincidem, pelo
que li nos jornais de hoje, com o pensamento do !vfinístro Rubem Ludwig que
estava se negando a pensar em nofues para substituir Aluísio Magalhães.
Mas, Sr. Presidente, AlUísio Magalhães, como amante do património
histórico nacional, segundo o próprio Jornal do Brasil, convenceu o Ministro
da EdUcação de que as prioridades dentro da área cultural deviam ser para a
memória histórica brasileira.
Segundo comentou um assessor do Ministro Rubem Ludwig,_ foi esta
predileção pelo património que causou a admiraçãO- em todos nós, porque
Aluísio que inícíou a sua Vida como baCharel em direito da tradicio11al faculdade que daqui, desta tribuna, lhe cobrei a sua recuperação e que fui atendido
através de ofício que também- tiVe Oportürifdade de ler desta tribuna, Aluísio
Magalhães que em 1954 fundou em Recife o gr8.fico arriã.dor, vem para o plano federal e em 1975 entrou para o serviço público, como Coordenador do
Projeto Central Nacional - o CNRC.
.. Em 1979, o ex-MinistrO Eduardo Portella nomeou-o diretor_
,_ dQ_.ex-Jnstituto do Património Histórico Artístíco Nacional e permaneceu titular do órgão mesmo após sua transformação em secretaria. Ainda na gestão Portella foi eleito presidente da Fundação
Pró-Memória."
E, hoje, Secretário da Cultura, do Ministério da Educação e Cultura,
Aloísio Ma_galhães deixa_ um vácu_o enorme nãu, a-penas na administraÇão
pública do País mas, sobretudo, na sua cultura.

O Sr. Paulo Brossard- Permite V. Ex• ·um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA -

Pois não.

O Sr. Paulo Brossard- Eu estava resistindo ã- tentação de interrompêlo, mas era apenas para observar que depois dos apartes que V. Ex' recebeu,
V: Ex' poderia: dizer que prestava esta horileiiagem à memória ilustre de Aloísio Magalhães em nome de todo o Senado.
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o SR. ADEREIAL JUREMA --As palavras do Senador Paulo Brossard dão-me força pai-a dizei 3.lto e boin som que o S-enado da Repúblici se
associa, pelo espíiítO-c:q:ielo coração, às homenagens que a Liderança do PDS
presta à memóriã de AloísiO Magalhães.
Mas, Sr. Presidente, quero nas últimas palavras, lembrar que AloisiO era
o caçula de um a prole de quatro que estão aí: Argeu, m~díco-_-:: b~rdou a
profissão do pai, o gninde médico pernambucano Argeu Magalhães; Carlos,
que é ei:t&enheirá-e O-arquitetO -Pàulo Magalhães.
Levo à sua velha mãe, de 85 anos, Dona Henriqueta Magalhães, levo à
sua esposa Solange e__às suas filh~s a nos~a$o_lidaried~d~ ªfetuosa,_dizendo:
Aloisio Magalhães foí, sem d-úvida, um grande pernambucano e o maior brasileiro.
O SR- PRESIDENTE (Cunha Lima)- A Mesa do Senado também se
associa às manifestações de pesar pelO falecimento do homení dê arté e de cultura que foi Aloísio- Magalhães, homem q1,1e transpôs as fronteiras do--setJ.
Nordeste para todo o território nadoriiil. Concedo_ a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira, coin6 Líder do
PT.
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nob-re Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU .CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores~
A minha presença na tribuna é apenas para um rãpido registro: Hoje, o
registro que quero fazer é em sinal de reconhecimento aos tripulantes daVARIG sobre o que houve no _avião _do vôo 402 que vinha do Rio de Jan~iro
para Brasília, às 10 horas e 30 minutos Chi manhã. NeSse avião vinhain 5 Senadores e 7 Deputados, além do Presidente da Ordem dos Advoga~os d.o
Brasil e toda sua cúpula; vinha também o Presidente da ABI e toda a cúpula
daquela Associação; vinha o irmão do Presidente da Repú_b~ica!.- o_escr!~~r-~
Reitor GUilherme Fíqtfeitedo, bem como Almirantes e outra·S personalidades.
Sr. Presidente, fomos tomados de pânico, quando, 15 minutos antes de
chegarmos_ a Brasília, o Comandante anunciou que tirãssemos os ·a~ulos, ~s
peças postiças, apertássemos ·o cinto, porque íamos ter lim problema na des~i
da, um problema técníco. Falaram que era pane hidrâulica. A tripulação
orientou todos os passageiros do avião e nOS ensinou alguma pro_vic!_ê_~~ia.
Eu, por exemplo, que estava sentado junto a uma das poit_§l_~, seria u_m _dos
que iriaiTI--acíonar aquelas maÇanetas pãi'a abrir as portas de emergência.
Sr. Presidente, lembrei-me daqui do Senado: vão ficar livres do homem
que obstrui. Hoje, vou morrer queimado.
Então, sr·. Presidente, fomos descendo e as aerom~~as 'círc_!l!~Il~O all_.
dando informações e dizendo: aperta aquí,--tíra-os seus ócU.los, tem que-pular
por ali, etc. porque se não houvesse fogo, estava muito bem, senão ía~os ficar igual a peixe assado.
Sr. Presidente, foi uma angústia! Aqueles quinze minutos duraram um
século, todos nós numa tensão louca, sem sabermos o que se i~ passar. Pois
bem, o avião desceu, soltou gasolina, porque se houvesse incêndio não seria
de prOporções devastadoras. O que houve, ninguém sabe.
Descemos, Sr. Presidente, com a perícia-magnifica do Coman.dante Reginaldo, da VARIG que, com a pane hidrâulica, acionou os conrandos mª"-_
nuais~ etc, a reversão e não houv~ nada, ab~olutame!J.te nada. E quando o
avião desceu, jã no chão, a emoção nossa fez com ci~e coroássemos aquela
manobra .com uma salva de palmas vibrantes ao Comandante Regínaldo e a
toda a sua equipagem e a toda a sua trip1:1lação.
Gostaria de que o Senado: se pudesse, passasse um telegrama à VARIO,
cumprimentando a calma, a técnica, o sangue frio do Com_andante que nos
avisou de tudo, como íamos saltar, o que podia acontecer, etc, mas que_ não
aconteceu nada para ninguém. O avião estava lot&do, Sr. Presidente, era o
avião dos suplentes. Estavam nele os Senadores Itamar Franco, Amaral Peixoto, Nelson Carneiro, Saturnino Braga e também, o Sênad_or Milton Cabr-al
que é da Paraíba, mas do PDS. E sete Deputados Federais. Era o a,vião dos
suplentes, Sr. Presidente, este Senado }a fechai- uma semana só. fazendo necrológios. Gostaria qtie o ineu fosse o último a ser feito Sr. Piesidente. Pouca
gente tem direito de falar no meu necrológio. A viso à Mesa: não é qualquer
um, aqui que vai falar no meu necrológio. Vou deixar até um bilhetinho escrito. O Presidente, pode. V. Ex' tambêm. Vou deixar as minhas últimas reco-

mendações, Sr. Presidente: não ê qUalquer um que vai falar aqui no meu necrológio.

•

O Sr. Evandro Carreira - V. Ex' não merece um necrológio,- mas uma
elegia.
O SR. DIRCEU CARDOSO=Muito grato a V. Ex•
Então, Sr. Presidente, gostaria que a Mesa do Senado passasse um telegrama, que não fosse uma manifestação ma~ um telegrama porque o Comandanie foi de- uma pedcia...
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Oo>taria de esclarecer ao nobre
Senador que, deSta foirila, não serâ possl'veL V. Ex•, amanhã, poderã apresentar um requerimento solicitando o envio do telegrama.

• t

O SR. DIRCEU CARDOSO- Está certo, eu queria fazer isso mas desde cedo estou lutando e não me foi possível.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Hoje V. ·Ex• está fazendo oregistro, amanhã pode apresentar o requerimento, encaminhá-lo e, __ se _o Plenário o aprovar, faremos como v. Ex~ solicita.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Está certo. É isto, Sr. Presidente, todos
nós ficamos satisfeítíssiin_qs co_Il1 ____a,_perícia, _o_ sang~e frio do _Com~ndante e
toda a equipagem. FelizniCritê, estamos aq"ui e cOntinúã obstruçãO dos empréstimos, senão, hoje, estarlainos- lamentando apenas a morte de cinco SenaM
dores e de set~: Deputados Federais.
Amanhã, Sr. Presidente, farei regimentalmente -a comunicação à Mesa
para a manifestação. Seria o quarto desastre, nestes 30 dias.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

a

•

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.
OSR- PASSOS PóRTO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs~ Senadores:
A pouca memória destes nOvos tempos deixou passar despercebido o
transcurso do cinqüentenãrio de falecimento- do sociólogo e pioneiro da ideologia nacional, Manuel Bonfim, ocorrido no 21 dC abril último.
Até Arã.Cãju, ·sua cidade natal, esqueceu a reverência ao maior dos seus
·
filhos ilustre>.
Quando nasci naquelas terras de Sergipe '"Dei Rey" o povo trazia consigo o orgulhp de ser filho do "Niflho das Águias". Díi:fã.:se náqtiela época: em
qualquer esquina, que São Paulo exportava café, Minas leite, Pernambuco
açúcar, Bahia cacau e Sergipe exportava talentos. Tínhamos um grande índice de pessoas ilustradas e desfilavam nas tertúlias e atos públicos a evocação
de sermos filhos do mesmo chão de Tobias Barreto, Silvio Romero, João Ribeiro, Jackson FigUeiredo, úumercindo Bessa, Hermes Fontes. Martinho
GarCês· e tantos outros.
~
Tudo isto passou e com o tempo a lembrança. Mas, é bom trazer aos ce:us da Pátria, sobretudo deste-Planalto, esta águia do pensamento brasileiro,
Manuel Bonfim, de quem Azevedo Amaral,_prefacian4_o <?_~_eu li_vro •'Aqtérica
Latina", assim definiU o·pape1_d_o_ãutor na históda -da eVolução br~sileira: ••as
transformações políticãS-e riã-0 só políticas como também econôrnicas e saciai~ que se têm operãdo no Brasil nos últimos anos· ·e através dos quais a
Naç~o se encamiilb.ou p-ara descobrir a própria realidade, só foram possíveiS
por uma preparação cultur~tl, que imprimiu ao pensamento das elites, diretrizes no vãs. Entre OS primei~os que contribuírani. para despertar na consciência
brasileira a ânsi~ de encontrar a própria realidade, Manuel Bonfim ocupa lugar de grande,_dest~que. f_oi_ elç u?1 dos _mais esclarecidos precursores do moM
vimento de realismo político· que ilos integrou nO Curso normal da nossa evolução histórica."
Ailalisandõ a obra socíoiógiCa- de- Marillei ,Bonfim, há u~a atualidade
impressionante com ares de profecia, ao se referir e examinar a América Latina. Há, para ele, identidade grande entre o Brasil e as nações latinoamericanas,_ decorrente da idêntiCa formação que tiveram, do mesmo parasitismo que foram vítimas, dã igual ~xploração que sofreram das metrópoles
ibéricas, dai o atraso que se encontravam. Há, afirma, "um parentesco entre
espanhóis e portugueses: houve necessidades comuns às duas metrópoles e
processos anâlogos de colonização, resultando, de tudo isso, uma geral aproximação de caracteres nos povos neo-ibéricos. Queria, em 1903, que as nações
latino-americanas se reunissem em defesa de idênticas reivindicações e não
confiassem na ilusão platónica do Pan-americanismo. Deste, fez urna anâlise
severa, mostrando que nos escudávamos '"para defesa na doutrina de Monroe
mas que essa poderia falhar edci:mais dado aos Estados Unidos se mostrassem
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dispostos a ampata:r--nos e prOteger-nos Habeternum", ainda assim, acabaremos perdendo a nossa soberania e qualidade de povos livres. A soberania de
um povo está anulada no m-omento em que ele tem de se acolher a proteção
-de outro."
O nacionalismo foí q traço marCante epiorieirõ-da Obra de Manuel Bonfim. Mas, importante também foi a sua obra educativa, quer como- DiretorGeral da Instrução Pública-do DiS:tríto- Federal quer como Diretor do Pedagogiu_ID. Este órgãó_Tõ"í ~rfado por Be!J.jailüit ·consfalit~--qUãildo M.inistro da
Instrução, após a· proclamação da República, para que fôSSe-••um centfO p-ropulsor das reformas e melhoiamentos de que carece a instrução nacional".
No Pedagogillin, Manuel Sonfiln inStalou o prírilelrO laboratório de psiCología:-eXpeTimerital do Brasil.
--Tenho de Manuel Bonfiin ·o seU discurso na Câma-ra Federal, em s- de novembro -de 1907, quando Deputado por Sergipe e sucedendo a Oliveira Valadão tjue fora i!leíto para o Senado. DisCutiã-se o-projetá QUê-áuTQfiZã.Vá OGQverno a reformar o ensinO ·sec_undáric{e- sUperior e a promover á-deSenvólvimento e a difUsão do ensino primário. Há nele, lampejes de-genialidade e informaçõeS de densa cultura.

.

•

DiZia -n-áqueia épOca que "o remédio efíêciz para a crise e ·para ós nuiles
que nos queixarriõs ãtifalmente é a realização da Instrução popular, que efetivamente não temos". Salierita 3.Tmportâ0da-dã. lriStrúÇão ·populár, pi"1i1Cipalmente nos regimes democrâticos~- E faz a eXaltação merecida ao ensino primário que é o ensino de adaptação social; é pois, um ensino verdadeiramente
educativo. O indivíduo_tem_de_aprender na escola primária i10Ções-do quanto
é necessário para o desenvolvimento de suas relações no meio dentro_ do qual
tem de viver, qualquer que seja seu destino Ol!__~ua ril"issão _na sOciedade,
As suas críticas à educação brasileira são de uma atualidade: comprometedora. tem-se a impressão de que as reformas do ensino_no_Eaís foram_ mais
fruto da imaginaÇão dos te_óricos do que a transfo:rm_ª_ção_ c!.os_i_p$trum~_ntQ_s
de cultura para melhor aproveitamento das nossas potenciãlidades sociais e
econômiCas.
---····~-- _______ _
Verbera a responsabilidade do Estado para a proteção dos mais fracos,
que são os analfabetos e ignorantes.
Vejam o que ele dizia nõ irifç:IO do século do ensino s~cup_d4rjo e v_~jaril Se
não se repetiria neste- fiilil de milêilio a sua situação-errn1ossoPaíS: "No Brasil ainda não foí bem compreendido a verdadeira função do ensino s"ecun-

dãrio.

•

..

•

Ele é tido como uma condiÇão- de ingressO para ãS eScolas superiores. O
que se procura é obter este ingresso com o menor esfOrço, -mediante diploma
ou certificados arra_njados no menor prazo _possível. Para a gc;nC?~alidade, o
ensino s_ecundáriO resume a instrUção p:repáratôtia--;-cruandO a sU:a funÇão-é ã
de preparo social do individuo que vai desempenhar funções sociais..?'
Desejo neste indiferente silêncio soar o nome do jorn_ali~ta~_prc_>fessor, sociólogo, psicólogo e escritor Manuel Bonfim. Lembrar o autor de "Â obra do
germanismo,", "A crise?", .. Lições de Pedagog:I"a'\ ·•pensar e Dizerh, "História das Terras Brasileiras" e tantas outras contribuições à formaçã04e __u~~
ideologia nacional.
E homenagear o pensamento sergipano, tãO discreto nestes úÜimos anOS~
tão rareTeítO na-atmosfera cultural brasileira, que a iiOrlia:_cfa_s ilovã:s gerações
de Aracaju tem me dito que o outrora "ninho das águias" é hoje um prodesto
"ninho de tico-ticos."
Era o que tinha a dizer. (Muito -bem!)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
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O SR. PEDRO SIMON (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.
É lamentável o processo-de crescente pauperização a que estão submetidos nossos estados e municípios em Vii'tUde -da concentração de poderes e da
centralização económica e tributária, hoje, dominantes no país.
Impera no Brasil uma autêntica in\ieisão de valores: os elevados lucros
do setor financeiro, -dos especuladores contrasta-se com as imensas dificuldades encontradas pelo setor produtivo, ·seja ele industrial ou rural. PriVilegiamse as empresas multinacionais em detrimento do capital nacional; estimula-se
a produção agríCOla destinada à exportação em prejUízO do homem do campo
que produz alimentos para nosso povo; são favorecidas as grandes empresas e
desestimuladas as pequenas e médias; beneficia~se o latifúndio enquanto o Pequeno e o médio produtor agrícola encontram-se desamparados. Combate-se
a inflação com o sacrifíCio dos trabalhadores, enquanto os Bancos e as grandes empresas aumentam seus lucros.

Sucede o mesmo em relação à União, aos estados e municípios. Assim,
no Brasil, vivemos a terrível equaÇão-=._ União, 69%; Estados, 29%; mUnicíplos--;-2%; __:.enquanto, ·na friàiória âos países democráticos do mundo, os municípíoS detê_~ de 30 á ·40% dos recursos arrecad_ados no se_u território.
Nada nlais_jUSlo, Onde impera a vontã.de p-OpUlar, o MunicíPio é a base-C
o ponto de Partida -da lêgítiffia cotiCepç1o '"federativa dá Poder. O fOrtalecimento institucional de nossos municípios é condição furidamental para o
exercício_ pleno do regime democrático de governo que todos almejamos.
Jamais te-remos uma democracia plena e.CStâvel, enquanto nossos estados_ e_ mu_nicipios forem financeiramente débeis e, por conseguinte, sujeitos
aos ·c3Piíéh6-s
·centrar-na mesma~ iriá.iiCií-a, o no"Sso raquitismo institucional será manifesto enquanto existirem os inúriieros municípios considera~ os ~reas _de se_
_gura11ça nacional, onde se privam os seus habitantes do
~xefcrc~o do voto e _onde O__goveffio_ie_deral.no.meia_a_ut_oridad~s em manifesto
desrespeíto à vontade de seus moradores_. _
Com- efeítO, -as prefeituras dá "lOte-riOr-são a instância de po.der mais próxima do povo e, pOtencialmente, a mais sensível aos anseios_ c:freivindicações
imediatas de educação bá_sica, serviços urbanos, assístência comunitária, conservação _de estradas, etc.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fazem-se_ mais e mais necessãrias a descentralização de poderes e a volta da autonomia política e financeira para os estados e municípios .
E um absurdo que os eleitores das capitais e demais municípios considerados, caprichosamente, cOmo de-segurança nacional, não possam eleger, democraticamente, o seu prefeito.
Sr. Presidente e Srs.. Senadores, a caótica_situação financeira em que estão mergulhados nossos estados e munic_ípios é cada dia mais grave. Tal fato
vem sendo constantemente denunciado, sem que o_ governo central demonstre
-qualquer sensibilidade a respeito.
- _::Esse caos fin<inceifo ê restiftadO--do centáilismo tributáfio que reduziu_ os
~sta~o-~ ~~l!l_l!n_icíp_ios ~ -~_ondição ~~ mensa_l~_st;_t,!i ~~ Secretaria do Planejamen-to.
- ---

cto-poaer

-~

~-
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Diante desse quadro não deve_causar estranheza a recorrência crescente
dos estados às operações de crédito, inclusive com financeiras, ou, ainda, a
empréstirriós Cx_te·rnos a: juroS abUSlvOs.
Assim, 9 nosso Rio Grande, um dÕs esta-dos mais ricos e desenvolvidos
da federação, teve a_ sua dívida pública total aumentada em 1.220%, entre os

11nos 1975 e 1980, sendo que, de 1979 para 1980, a dívida estadual saltou de 29
para 48 bilhões de cruzeiros. O total dos dispêndios com a dívida pública,
nestes dois anos, passou de 4,9 bilhões para 1O bilhões de cruzeiros. A dívida
fund~da extern,~_do Estado g_!.le em _t978 era_ de 3,8 bilhões pulou para 5.5 bilhões de cniieífos em 1980,- ou-s-eja; uin acréscimo de 144% em nossos comprqmissos_com_ o capi~~I_fin_anceiro internacional, em apenas três anos.
Estes dados, Sr. Presidente e Srs_. Senadores, nos dão a medida do acentiuJ,do _endiv-idaniento e da ânguS:tiosa e dci:sespefada situação econômica e financeira do RiO Grande.
Çito q_caso ~o Ri~_ (J_ra~_4e_, ~~s- to~~-s ~abemos, a questão ê nacional, se
- agrãva dia a diã e CQ_rrl_ela i-miséria_,·a-dCsriutriÇão, a insalUbridade, a falta de
ViVendas, o desemprego, o -SUbempreg'o;i ·careiicia de escolas e a qualidade do
ensino, ap·esar da abnegação e do sacrífi_co de nossos professores.
Sr: _presidente _e Srs: $e~-adofes, pr<;Jfundamente preocupa-~o c_om o acelerado endividamento dos estados e municípios: apresentei, há alguns meses, a
·- -Einerida -constitUdonal n~ 16/82, que eleva a participação dos mesmos na arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados e do Imposto sobre a

Renda, de II% para 33 e [7%, respectivamente.
Mais recentemente, apresentei a Emenda Constitucional n~ 22/82, criãndo um Fundo Çompensatórío destinado a ressa_rciar os estados dos prejufzos
_causados, em suas finanç~s. pela~ isenções do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias- ICIVi:", concedld3s pela União, cofio suporte de sua política
de exportações.
Uma vez mais, soliCito o apoio de V. Ex's, Srs. Senadores, para a pronta
aprovação destas emendas, o que significarâ um alívio para as finanças estaduais e municipais e, co-mo- conseqüência, um freio ao acelerado processo de
endividamento que se constata atualmente, como meio de que se vêm valendo
os governos estaduais e municipais pata que -não sossobrem suas finanças.
Os estados e municípios devem recuperar sua autonomia financeira e a
líberdade de ação para aplicar seus recursos em benefício de suas populações,
livres de toda e qualquer tutela. Somente uma mudança radical no modelo
econômico vigente, comprometido, subordinado e dependente do capital finª"ceiro internacional e o fim do centtâlismo tributário, mediante uma profunda e democrâtica refortl}a, pOderão vCrdadeiramente acabar com a peM
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núria financeira de nosso querido Rio Grande que, sem sombra de dúvidas, é
um dos estados brasileiros mais sacrificados com a atual política econômica
que atrela o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, o ICM, aos mecanismos de incentivos fiscais para exportação, ainda que as custas da miséria
de nosso sofrido povo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Muito obrigado. (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a paíavra a nobre Se·
nadora Laélia de Alcântara.
A SR• LA€LIA DE ALCÁNTARA (Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há vinte anos o Acre fazia-se "lrmãb Caçula" das demais unidades da
Federação, na expressão de Mário de Andrade, ao ser elevado à categoria de
Estado, constituindo-se no "Último Oeste" do Pafs, como o chamou Cassiano Ricardo, em .. 0 Tratado de Petr6polisn.
Estas designações são bem expressivas, para, histórica, sociológica e poéticamente definir um destino tão controvertido, mas, hoje, tão auspiciOso,
pela pujança e bravura de seu povo, pela sua privilegiada situação geográfica,
pela fertilidade de seu solo. Isto, apesar de dentro da Amazônia Legal ser o
Acre o Estado que mais tem sofrido reveses em seu desenvolvimento, em decorrênciã sobretudo de sua especialíssima situação fundiária.
A integração do Acre na constelação dos estados brasileiros representa,
sem dúvida, um imperativo, muito mais que uma coniplemCmtação de um
process_o histórico-social, cujas origens remontam à bravura dos portugueses,
durante os séculos dezessete e dezoito. Se os nordestinos lograram arrematálo, conquistando-o na passagem do século dezenove para o vinte, isto representa um consectãrio inevitável do deSdobramento daquelaS conquistas.
A conquis'ta do Acre foi, sem dúvida, instintiva, inconsd-ente meSírio,
mas veio premiar o dinamismo da gente brasileira, sem o mal do expansionismo imperalista.
Tornou:.se ele brasileiro por uma fatalidade geográfica, graças ao esforço
social de um povo indômito e sofredor, que via naquele pedaço de terra uma
continuação natural de nosso território, um bucado de solo sem fronteiras demarcadas, selva bruta, natureza por ser desbravada, rios que surgiam como
estradas naturais, convidando o brasileiro- a integrá-los à bacia anlazónica.
Terri:Ccõifquistada, de bmiié, paga com dinfieiro, sein espoliação- de uma
nação viziftha; terra libertada, trocada mediante compensações políticas e
materiais; terra ·adQUirida através de um iristruniento dlplorriâtlco e que, por
isso, admiravelmente serviria par"a eStreitar um elo de iinoiredoura amizade
entre Brasil e Bolívia.
Hoje, Srs: Senadores, esta porçãO de terra comemora viri.te "anos de elevação a Estado, compartilhando com seus irmãos mais- Velhos e com o seu
mais novo irmão, Rondônia, o mesmo destino de quem quer crescer,·e-se·fazer presente na vida política, social e cultural do País, fazendo-se presente na
construção de seus valores próprios, lutando, muitas vezes, c-ontra o esquecimento e até o desdêm de quem tinha o dever de assisti-lo, porfiando por
emergir de situações de inferioridade, para integrar-se, como as demais unidades federativas, no grande processo de desenvolvimento nacional.
Srs. Senadores, hã vinte anos o-Acre é Estado. E este acontecimento histórico ele o quer comemorar como hâ duas décadas: com justificada alegria,
querendo estar presente de uma maneira forte, profunda, entre seus irmãos
mais velhos, podendo mostrar que seus filhos são trabalhadores, que desejam
firmemente contribuir para o·-progresso do Brasil, como contribuíram, a partir dos últimos anos do século XIX, com a opulência de sua hevea brasiliensis,
a escorrer o leite generoso produtor de um dos mais prósperos cicloS -econô~
micos do País.
Mas o Acre não qu-er ser, hoje, apenaS o grande produtor da Acre-Fina
que se irnpó"s- nos mercados iiiternacionaís. Ele- quer e precisa ser tiatado
como o· são seus it:mãos do sudeste e do sul. Ele não quer ser notici8. apenas
como o foi há mais de meio sêculo, numa época monopolista de um produto
que enriqueceu muito inais o Pafs do que a ele próprio. Ele quer que se
lembrem dele, que dele tenham consciência, não como uma porção de terra
longínqua, não como o .. último Oeste", onde ainda se pode ganhar dinheiro
com o "látex" de seus seringais, que fez dele, palco de memorável epopéia, no
passado, mas porque ele é, tambêm, Brasil, porque foi conquiSta de nordestinos, de brasileiros acreanos que construíram um novo pedaço de Pátria. Por
isso, o Acre não quer perinaríecer- como viveu durante 58 anos de governo direta de um Poder Central que mal sabia de sua existêilcia como território nacional.
Por força da Lei n• 4.070, de 15 de junho de 1962, hoje, ele é Estado, es·
quecido embora, mas trazendo dentro do peito de seu povo a chama ardente
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da Revolução Acreana e a bravura dos seringueiros cearenses e nordestinos,
castigados pelas secas.
Hoje o Acre é Estado, bafejado pelo mesmo espírito de Plácido de Cas·
tro, gaúcho intrépido, que soube comandar aquela gente, quando se fez ne-cessário reagir a uma tentativa boliviana de afirmar domínio político sobre a
região colonizada por brasileiros.
Plácido de Castro e o povo acreano safram vitoriosos, menos que contra
a heróica Bolívia e muito Mais contra especuladores oriundos de outras terras, '"vezeiros em intrigas internacionais em proveito de suas especulações
econômi~~". Tal comoJ cm nossos diwh_erar_n -~p-~culado_r~ de_ suas f'Crteis e
riCas terras, usurpadores das terras- de posseiros honestos- que querem fazer
do Acre uma terra florescente, a merecer que nela se viva com' dignidade.
Os trezentos milhões de cruzeiros com que a União, por dez anos, contribuiu para a sua consolidação como Estado diluíram-se rapidamente em virtude de suas múltiplas e inúmeras necessidades, muitas das quais, até hoje, enfrenta heroicamente. Diluídos foram igualmente os demais recursos e os serViços que lhe foram incorporados na época de sua elevação a Estado.
Srs. Senadores, a Revolução Acreana terminou hãjâ 81 anos. Quebrada
foi a resistência boliviana. O Acre passou a ser território brasileiro pelo Tra·
tado de Petrópolis, dias depois, a 17 de novembro de 1903, firmando. "o desejo de consolidar para sempre a antiga amizade" entre brasileiros e bolivianos
e a disposição_ ude facilitar o desenvolvimento das suas relações de comércio e
boa vizinhança''.
Dentro da história de nossa diplomacia, o Tratado de Petrópolis é um
dos mais significativos ajustes internacionais negociados pelo nosso País desde a Independência, graças ao tirocínio admirável do Barão do Rio Branco,
"o deus Terminus das nossas fronteiras", no dizer de Rui Barbosa.
O Acre surge, hoje, com mais de cento e cinqUenta mil quilômetros quadrados de origem boliviaria, ínc6rporados ao territódO nacional, mas tão brasileiros como as terras conquistadas pelos Bandeirantes.
Surgido como Terrítórío unido, eril 1920, famentaVelmente a reforma
constitucional de Í926 e as constituiçÕes de 3.4 e 37 desconhecer~m-lhe a situação privilegiada, a rfquez3 do seu -solo; suas grandes potenci31idades. Foi
somente a carta de 46, no Ato de suas disposições Coflstitucionãis transitória~ que o A~re foi diretamente mencionado, çomO o aceno de sua possibilidade de ser um dia Estado.. ulogo que as suas rendas se tornassem iguais às do
Estado então em menor arrecadação". Era um desafio, embora um vício de
um federalismo estanque; mas um desafio que o bravo povo acreano soube
vencer com galhardia. Hoje, pode ele comemorar com ufania os vinte anos do
Acre .como unidade da federação, com os mesmos direitos constitucionais dos
demais estados-membros.
Mas, antes de ser erigido a Estado, seu povo soube suplantar a fase adversa de uma espera de quinze anos, aguardando uma quimérica igualação de
rendas, até o sufrágio, pelo Congresso NaciOnal, da iniciativa do eminente
Senador José Guiomard, a quem os acreanos rendem merecido preito de reconhecimento, iniciativa quC~fez- cOnverter na Lei n9 4.070, de 1962, o Projeto de
Lei n<1 45, de 1961. Esta foi, também, a valiosa contribuição do Congresso
Nacional, que soube compreender a oportunidade e o alto significado da medida proposta pelo ilustre Senador José Guiomard.
O Acre, Srs. Senadores, brilha, hoje, na constelação dos E-stados brasileiros_ incrustada na bandeira nacional com o seu 1,79% do território pãtrio,
ocupando o l39Jugar em extensão, ainda que com uma diminuta população.
Ocupando 3,16% da ârea do sudoeste da Amazônia, 6 Acre espera ansiosamente como Estado que a'quela vasta região se desenvolva mais celeremente
como urna exigência sócio-ecóhômiCa da Nação.
ê em terra_s acreanas que se encontram inúmeras espécies de grande porte que caracterizam a Região como o maior potencial madeireiro do mundo.
Os municípios aCreanOs, sobretudo os situados em suas duas rriais importantes microrregiões formadas pelas duas bacias hidrográficas o Alto Juruá e o Alto Purus, muito têm contribuído para o enriquecimento do Estado e
da Região.
Srs. Senadores, ·como representantes do Acre nesta Casa, desejo
congratular-me efusivainente com seu laborioso povo e com as autoridades
estaduais, pelo vigésiino aniversáriO de sua elevação à categoria de Estado,
formulando ardentes votos de crescente progresso para seus habitantes, que
tão bem têm sabido honrar e dignificar as tradições de trabalho, de patriotismo e de cultura do povo brasileiro.
• Era o que eu tinha a -diZer. (MuitO bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
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O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Trago ao conhecimento do Sena'do e do Cong~esso N~~fonai a Carta
Aberta de 12 milhões de trabalhadores de São Paulo sobre o Decreto-lei n'
1.910(81, que dispõe sobre a Previdência S_ocial:
As Federações de Trabalhadores do Estado de São P~u,lo_,_ por si e por
seus Sindicatos filiados, representando mais de 12 milhões de t_rabalhadores,
dirigem-se ao Congresso Nacional a fim de expor:
1') O Decreto-lei n• 1.910(81 estabelece novas tabelas de contribuição
para a Previdência Social;
29) A repercussão altamente negativa do citado DecretoMlei no seio das
classes trabalhadoras, face às danosas conseqüências que sua aplicação trará
para as mesmas;
39) Inconstitucional no aspecto jurídico e profundamente desumano
sob o prisma so_cial, não pode- e não deve- o Decreto-lei_n9 _1.910/81 ser
aprovado pelo Congresso Nacional;
4•) Papel importante na rejeição pretendida e necessária estã reservado
aos parlamentares federais. Na qualidade de detentores de um mandato outorgado pelo povo, torna-se imperiosa e imprescindível sua presença no dia
da votação, pois é chegado o momento de não _mais se permitir que os desmandos e as incompetências administratiVas n-os órgãOs públicos continuem
sendo corrigídos às custas dos já tão sangrados bolsos dos trabalhadores;
59) As Federações signatárias afirmam tambêm que no dia 15 de junho
de 1982 os trabalhadores retornarão ao Congresso Nacional, a fim de, em
vigília cívica, acompanharem a votação do Decreto-lei n9 1.910/81;
6•) As entidades sindicais do Estado de São Paulo e do _Brasil estão
acompanhando atentamente a tramitação do Decreto·lei n9 1.910/81. No
momento oportuno serão diyulgados, nominalmente, aqueles que votarem
pela rejeição do referido Decreto-Lei, bem como os a_usentes e os que, votando favoravelmente ao mesmo, prestarão enorme desserviço à coletivi.dade trabalhadora.
O documento é subscrito pelas seguintes entidades: Federação dÕs Trabalhadores nas Indústrias Qe Alimentação do Estado de São_Paulo_.- Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e FarmacêutiCo~ do-EStãdO
de São Paulo~- Federação dos Trabalhadores n1:1.s Indústrias Metatl1_rg_icas,
Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de São Paulo.~ Federação dos
Trabalhadores em estabelecimentos de ensino do estado de São Paulo.- Federação dos Trabalhadore_s nas__ lndústrias de Artefatos de Borracha do Esta~
do de São Paulo. -:--Federação dos Trabalhadores nas I~dústrias de vid~os,
cristais, espelhos, cerâmiCaS de louças e porcelana do Estado de São__ Paulo.Federação dos Trabalhadores nas Indústrias_ Urbanas do Estado de São Paulo.-- Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de papel, papelão e cortiça
do Estado de São Paulo. - Federação dos Trabalhador~s nas Indústrias extrativas do Estado de São Paulo. -:-:- Federação dos Trabalhadores nas ~ndús~
trias GrãiTcas do Estado de São Paulo.-- Federação dos Trabalhad~r~s nas
Indústrias de Fiação e tecelagerit -dõ Estado de São Paulo.- Federação dos
Trabalhadores em Transportes Rodoviâriós do Estado de São P~u,lg.- federação dos TrabalhadQres nas Indústrias da construção e do mobiliário d_o
Estado de São Paulo . ...,. federação dos Trabalhadore> e.m Empresas de Difusão Cultural e Artística do Estado de São Paulo.- Federaçã9 dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado de São Paulo, '""'"':"" Fçderação
dos ProfiSsionais de Enfermagem, TéCnicos, Duchistas, MassagiStas e empregados em hospitais e casas de saúde do Estado de São Paulo. -Federação
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo.- Federação dos
Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Não hã mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária: de amanhã, a seguinte
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 122, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão _de seu Parecer n9 781,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em
Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos
cruzeiros}, o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nOs 782 e 783, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

2

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 15~5, de 1981 (apresentado pela Comissão de EconOinia como conç1u$ãQ de seu Parecer n9 939,
de 1981, com voto vencido do Senador José Fragelli), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Venécia (ES) a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze
milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 940 e 941, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldicidade,
como voto vencido dos Sena,~ores Hugo Ramos, José Fragelli e Tancredo
N-e
~
-de Municípios, favorável.
3
Votação, em turno único, do P_rojet_o de Resolução n9 192, de 1981 (apresentado pela Comissão_de__Ecop.omi_a-Co_nio cç)nclu_são de seu Parecer n9l.l59,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em
.Cr!i 28.091.520,00 (vinte e óito milhões, noventa e um mil, quinhentos e vinte
cruzeiros), montanté
sua dÍvida consolidada, tendo
PARECERES. sob n•s 1.160 e 1.161, de 1981, das Comissões.:
- de Constituição e Justiça, pela constituçíomi.lidade e juridicidade,_ com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e

o·

-de _Municíp_iqs,

ae

favo~âvel.

4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução o9 183, de 1981 (apreseritado pela Comissão de Economia como conclu~ão de seu Parecer n9 1.098,
de 1981), que autoriza o Governo do_ Estad_o do Riq Grande do Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,0<l(vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro
mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER. sob n' 1.099, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constjtucion~Jidade e juridicidade, com
voto vencido do SenadQr Hugo Ramos.
5

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 258, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como _conclusão de seu Parecer n9 1.424
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar
ent Cr$ 8.613.200,00 (oito milhões, seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros). o montante de sua dívida consolidada~ tendo
PARECERES. sob n•s 1.425"e 1.426, de 1981, das Comissões:
~""de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.
6

Votação, em turno único, do Projeto de Resol1-1ção n9 266, de 1981 (aprese-ntado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.452,
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em
Cr$ 39-300DOO,OO (trinta e nOve rhilhões e trezentos mil cruzc;iros), o montante de sua dívida consolidada. tendo
PARECERES, sob n•s 1.453 e 1.454, de 1981. das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e
-de Municípios, favorável.
Votação, em turno único, do ProjetQ_de Resot(.!Çào n9 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como con~1usão de seu. Parecer n9 145,
de 1982), que autoriza á_ Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a Ólevar
Cr$ 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros), o
montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 146 e 147, de 1982, das Cornissõe>:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto _ven_cido _do S_enador Dirceu C3.{doso; e
-de Municípios, fav-orável.

em

8
Votação, em turno únicp, _do Projeto de Resolução n9 33, de 198:r{ãpresentado pela Comis-são de Economia com_o conclusão de seu Parecer n9 189,
de 19g2), que autoriza a Prefeitura Municipal de -:apira (SP) a elevar em Cr$
29.745~16_0,00 (vinte e nove milhões, setecentos -e quarenta-e cinco mil, trezentos e sessenta cruzeiros), o montante de sua díviaa consolidada, tendo
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PARECERES, sob n•s 190 e 191, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela- constitucionalidade e juiidicidade; e
-de Municípios, favorãvel.
9
Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n• :38, de 1981 (apresentado pela ComiSsão de!: ECóilOmia como cor:{clus-ã_o de sCu--Pareci:r fiq 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) =eiOvar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruZeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e ju~idicidade; e
- de Munic{pios, favorãvel.
-

a

10
Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n' 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como condusão de sCu Parecer n'? 713,
de 1981), que autoriza o GoVerno do Estado do Rfo"Gfiilde dO Sul a etevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dei bilhÕes, vinte e sete milhões, oitocentos-e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constituc1onalid3.cfe-e juridicidade.
11

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei dO Senado n913, de-I"979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciârio, na forma que especifica, 'iendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pe"la constitucionalídade- e jurididdade;
- de Legislação Social, favorável;
- de SaUde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com Voto vencido dos Senadores Bernardino
Viaria e José Fragelli.
12
Votação, em primeiro turno,- do ProJeto de Lei dO Senado n9 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais -também integre a rem11neraçãO, tendo
PARECERES, sob n•s !.063 a !.065, de 1981 :das COmissões:
- de ConstituiçãO e Justiça, pela- constitucíon"a.Hdade e jurididdade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
13
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Seliaâõ n9~164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declãra o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de Cans_tituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- -de Educação e Cultura, fav-orável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.

14
Votação,. em primeiro turno, do PrOjeto de Lei do SenadQ n9 352, de
1978, de autoria do Seilaôor Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão'
- de Constituição e Justiça, pela constítucionalidade e jurídícidãdC _e, no
mérito, favorável.
15
Votação, em primeiro tufiio, do Projeto de Lei do Senado- n'? 255, -de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, (Jue .lcrescent:i.diSpositivos à
Lei n'? 5.480, de IO de agosto_ de 1968, disciplinando o pagarilen-to dO 139 salário devido aos- tfãbathadores 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.

.. 16
Votação, em primeiro turno, do Projeto
Lei -do Senado n'? 3-62, dii
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s l.l30a 1.133, de 1981, das Comissões:
..:.__ de ConslúUiÇão e JUstiÇa,:-~
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finan-ças.

-de

17
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econcimi:i como 'cOnclusão de seu Parecer n9
318, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
CrS 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mifCruzeiros); 6 montante -de
!ua díVIda consOlidada, terido
PARECERES, sob n's 319 e _320, de 1981, das Comissões:
-de ConStituição~ Justiça, pela_ coÕstítucíonalidade e juridicidade; e
-de MunicíplOs, favoráVel.
(Dependendo da votação do Reql!erimento n'? 309/81, de autoria do Senador Dii"Ceu Cardoso, de reexame da Comissão_ de_ Constituição_~ Justiça~)

•

.
..

•

18
Discussão, em turno úriico, do Piojeto de Resolução n'1218, de 198l"(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.270, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar
em Cr$ 988.603.570,49 (novecentos e oitenta e oito milhões, seiscentos e três
mil, quinhentos e setenta cruzeiros e quarenta e nove centavos) o montante de
sua dívida consOlidada, tendo
PARECER, sob n•-!.271, de 1981, da Comissão
-de CoriStituição e Justiça, pela COJ!Stituc_ionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Sen~dor Hugo Ramos.
19
Discussão, em tu!no único, do Projeto de Resoluç~o n'? 221, de l981 (apresentãdÇ> pela Corpissão de. Economia como cóflclusão de seu Parecer n'1
1.276, de 1981 ), que autoriza o_ Governo do Estado do Ceará a elevar em Cr$
25.239.000,00 (vinte e cinco milhões, duzentos_e trinta e nove mil cruzeiros) o
inontante de sua divida consolidada, tendo
_PARECER, soo n• !.i17, de 1981, da Comissão
--de ConstitUição e Justiça, pelã _constituCionalidade e -juridicidade.
20
DisCussão; em turno único, do Projeto de Resolução rÍ9 14, de 1982 (apresentado pela Comissão de EcoUomli como conclusão de seu Parecer n9 39,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) a elevar em
Cr$ J60.QOO.OOO,OO (trezentos e sessenta milhões de cruzeir~s) o montante de
sua dívida __ consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 40 e 41, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de MunidpiOs. favOrável.
--

•

21
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 59, de 1982 (a·
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
334, de 1982), que autoriza o Governo do Estado· do RíO de Janeiro a elevar
em Cr$ 19.079.200.000,0(f(Vinte e nove bilhões, setenta nove milhões e duzentos ·mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER sob n' 335, de 1982, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

e

22

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei cio Senado n'? 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contábil, e dá outraS pfovidências, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de_19!n, dasComissões:
-de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social. favorável;
- de Sen-'iço Público Civil~ contrário; e
-de Economia, favorável, com as Emend~s de n'?s _1 e 2-CE, que apresenta.
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(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da COinissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. LOURIVAL BAPTISTA NA SESSÃO DE4-ó-82. QUESEREPUBUCA POR HAVER
SAlDO COM INCORREÇ0ES NO [!CN- SEÇÃO 11- DE 5-682.

•

..

•

...

•

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As homenagens tributadas no Senado Federal ao Professor Euryclides
de Jesus Zerbinj, no último dia 2 de junho, tiveram ampla repercussão.
Aposentado ao completar 70 anos de idade, do cargo de titular da cadeira de Cirurgia Clínica da Faculdade de Medicina da Univçr_sidade çle_São
Paulo (USP), depois de 46 anos de ininterruptas atividades de carreira universitária, o exímio cirurgião cardiovascular - fundador do Instituto do Coraçã-o e da Fundação para o Desenvolvimento da Bioengenharia (FUNDEB)
-declarou, ao se afastar, que estava apenas se livrando das rotinas burocráticas e administrativas que o cargo exigia, para se dedicar, exclusivamente, às
suas cirurgias quotidianas e aos seus- pacientes.
«Quem sabe- afirmou, então, o austero, modesto e sãbio professor"'agora produzirei um pouco mais ... Só com trabalho o homem vence obstáculos, descanso é para quem está doente".
Os eminentes Senadores Nilo Coelho e_ Laélia de Alcântara souberam
traduzir, no decorrer da memorãvel sessão especial dedicada ao Professor
Zerbini, os sentimentos do mais profundo respeito, admiração e reconhecimento do povo brasileiro pelo sábio e mestre cuja vida é um modelo de integridade moral, inexcedível dedicação ao trabalho, capacidade técnicocientífica e profissional.
Os Senadores Gilvan Rocha, José Sarney- autor do requerimento que
deu origem às homenagens do Senado Federal ao professor Zerbini,- José
Lins e Passos Pôrto, apoiaram com eloqUentes apartes, em suas respectivas
intervenções, os oradores oficiais da solenidade.
Designado para saudá-lo, como intérprete do Senado da República, por
ocasião do almoço em sua homenagem, antes da sessão plenária, no mesmo
dia 2- de junho, procurei traçar um conçiso perfil da sua personalidade, condensando aspectos da vida e dos trabalhos do _exímio cirurgião_ e professor
universitário.
Solicito, Sr. Presidente, a incorporação do discurso então proferido ao
texto destas sucintas considerações, a fim de registrar nos anais o meu singelo
depoimento, na dupla qualidade de médico e Senador que desejaria, ao fazêlo, sugerir às instituições científicas e culturais de todo Q Brasil, a realização
de um movimento nacional no sentido de ser encaminhado o nome do Profes§.9f E!,!ry_çlLd_C§ <!_e__J~~~-~- Z~r_l;l_igi -ª"_9 _q~~c::rf!~ __e -~s _i!J-~t_ít~~çõ_C?~ -~'?~~ên_er~~ _d_a
Suécia, como candidato do Brasil ao Prêmio Nobel no caffipo das Ciê~cias e-,
especificamente, da Medicina.
Esta é a sugestão que faço - isto é, a concessão do Prêmio No bel ao
Professor Zerbini, mestre da Cirurgia Cardiovascular, que dedicou toda sua
vida aos supremos ideais da ciência, do trabalho, e da saúde dos seus semelhantes, salvando vidas preciosas e recuperando a saúde dos seus incontáveis
pacientes. (Multo bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIV AL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
As homenagens que o_ Senado da República deliberou tributar ao professor Euryclides de Jesus Zerbini traduzem as expressões da mais significativa e
unânime admiração.
Acredito !nterpretar, neste momento, os sentimentOs de profundo respeito, o sincero reconhecimento e entusiásticos aplausos, não somente dos senadores, das autoridades, dos médicos e personalidades aqui presentes, como de
toda Nação, sensibilizada e agradecida pelos extraordinários serviços que
esse brasileiro insigne vem prestando, nos múltiplos setores de sua fecunda e
modelar atuação.
Logo mais, quando for recebido no Plenário do Senado Federal, os pronunciamentos dos eminentes Senadores que deverão saudá-lo, certamente
abordarão, com eloqüência, os aspectos fundamentais da vida e da obra do
Professor Zerbini, que constituem um autêntico patrimônio moiã.I e cultural
. deste País.
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No que me diz respeito, devo confessar a minha alegria ao tecer estas
considerações, que me deixam comovido porque têm para mim a significação
de um reencontro com a Medicina.
As dimensões excepcionais da personalidade do Professor Zerbini tornam complexa a missão de enaltecê-lo, cm face da heterogeneidade e grandeza dos atributos que o caracterizam como pesquisador, médico, cientista, celebridade internacionalmente consagrada e, sobretudo, como uma figura hu"
mana incÓnfundíVel. Pai de família -extrCJ_llóSo e cidadão exemplar, que dedicoU toda sua admirável carreira ao ideal aê hem servir aos semeihanteS e à Pátria.
Euryclides de Jesus Zerbini tem sido, no decorrer de 46 anos de intensa
atuação profissional e universitária, um exemplo de COmpetência técnicocientífica, no cargo de Titular da Cadeira de CirUigía"Clínica da Faculdade de
Medicina da UniverSidade de São Pau_lo (USP), e no exercício de sua especialização como incomparável cirurgião, criador de uma escola de cirurgia
cardíaca que vem desenvolvendo técnicas específicas e formando cirurgiões
cardiovasculares igual aos d_os mais avançados centros internacionais.
Seria temeridade avaliar a amplitude, descrever com minúcias biográficas, ou, simplesmente, analisar o perfil das contribuições e trabalhos do Professor Zerbini, ao longo de sua trajetória universitária, coroada com a fundação do Instituto do Coraç.ão do Hospital das Clínicas e, mais recentemente,
da FUNDEB, - Fundação para o Desenvolvimento da Bioengenharia, entidad<Planejada para manter o Instituto do Coração, treinar especiãlistas,
e ampliaf a estrutura de atendimento aos cardiopatas.
São frlstltu-ições de pesqUisa, enSino e âlta tecii-ologia, que o PÍ-ofessor
Zerbini criou;-com a cooperação do grupo de discípulos que logrou reunir,todôs mé-dicos cirurgiõeS- cardioVasculares, - especialistas que pesquisam e
exp!oram novas té_cnicas e equipatnenfos rtos domínios da cirurgia, alongando as fronteiras do conhecimento científico e tecnológico, em uma das áreas
mais vitais e complexas da medicina moderna.
Ao se aposentar aos 70 -anos, o inexcedível cirurgião das mais sofistiCadaS e faSciria[úes ciru-rgias cardiovasculares, se encontra na plenitude de suas
poiendalidades físicas: e mentais, - exaiamente como no dia em que realizou, a 28 de maio de 1968, a primeíra operação de transplante de um coração,
realizada na América_ Latina, a que se seguiram outras, que contribuíram
para universaliZar o seu nome.
O Mestre ultrapassou a barreira dos 70 anos, depois de realizar a proeza
de mais de 20 mil operações, tecnicamente perfeitas e, em sua quase totalidade, bem sucedidas,- ressalvados casos de rejeição fora de qualquer controle,
tendo recebido I 25 tftulos honoríficos e 88 homenagens especiais dos Gover~~~ do Br~sil e de outros países, e participado de 314 Congressos Médicos.
Além dos 104 cursos de especialização que ministrou, destinados a profissionais altarriente categorizados de todo o Mundo, pertence o Professor Zerbini
a 67 Socíedades do Brasil e do Exterior.
Acentuam os que mais o conhecem de perto, no desenrolar das suas ativíàades profissionais, na cátedra, nos laboratórios. nas salas de aula, ou no
rar.---que- -os- Tmpres-siOifa"fites- -sucessos;- caracrerísl1Cõs -ae --sua- carrerra,
tornaram-no ainda mais humilde, tranqUilo e simples, à semelhança dos verdadeiros sábios que se refugiam na mOdéstia e simplicidade de uma vida austera e digna.
·
Além de não beber, de não fumar e não sair à noite, um dos traços predominantes de sua personalidade será, talvez, a sua extrema dedicação ao trabalho, sendo raro o_diS: em que não- realiza, nas salas de cirurgía, operações
do mais alto risco, salvando pacientes praticamente condenados à morte.
Relembro com emoção, ao resumir alguns aspectos da vida e da obra do
- Professor Zerbini, os longínquos anos de minha iniciação profissional, como
médico do interior, tentando aliviar, através do exercício de uma modesta
clínica, a dor_ e o sofrimento dos humildes operários de duas fábricas de tecidos, em São Cristóvão.
Seja-me perdoada essa digressão ao mergulhar no passado distante
quando, há 40 anos, egresso da velha Faculdade de Medicina da Bahia, exerci
a profissão de médico, durante alguns anos, deixando-a pela sedução da política, que s_e transformou na absorvente preocupação da minha vida.
Ideal este que é compartilhado, também, pelos ilustres Senadores que
_são_ médicos: o Líder do meu Partido, senador Nilo Coelho e os Senadores
Almir Pinto, Gilvan Rocha, Laélia de Alcântara, Henrique Santillo, Saldanha Derz"i e Jaison Barreto,
Hoje, fazendo uma anãlise da minha vida como homem público, eu me
pergunto se foi válida a minha experiência como médico, se foi válido o meu
esforço para aliviar os sofrímentos dOS riienos favorecidos? Acredito_que sim.
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Recordando aqueles que foram meus pacientes niquela f8:Se inicial de IDinha
atividade profissional em São CristOvãO, ·volto os olhos para Deus.• em Uma
prece comedida de agradecimento, acreditando que, no convívio destes pacientes, encontrei, possivelmente, uma valiosa contribuição para o fortalecimento do ideal político de bem servir.
Neste mundo marcado por tantas ameaças, onde a guerra ainda se faz
presente, perturbando a tranqUilidade de tantas famílias- felizes são aqueles
que 'trabalham em favor da paz; felÍzes são aqueles que i.itiii.Zam a técnica a
serviço do bem, felizes são aqueles que fazem da ciência um instrumento de
solidariedade.
Daí a ftiStiça desta homenagem que em tão boa hora foi fruto da iniciativa do eminente Senador José Sarney, prestada ao Professor Zerbini, pelos
seus méritos e pelas admiráveis lições de sua vida exemplar.
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Finalizando, desejaria acentUar a: miiüla concordância COiTI a convicção
de grandes historiã.dores e sociólogos, segundo qtiil,- a força motriz da história se encontra na inteligência e no trabalho dos Mestres e dos Sábios.
São eles, incontestavelmente, os verdadeiros protagonistas dos destinos
da humanidade~ forjadores do progresso, do bem-estar e da felicidade dos seres humanos.
Felizes as Nações, como o Brasil, que têm o privilégio de produzir e_contar, eritre oS seus filhos, mestres e sãbios como o Professor Euryclides de Jesus
Zêrbiiti.
Todos nós rogamos a Deus que lhe conceda muitos anos de vida, paz e
prosperidade, a fim de que continue o seu apostoladO em benefício dos que
sofrem e dos que necessitam do seu sabei para viverem-mais e serem úteís à
família e à pátria.

a

ATA DAS COMISSOES
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOOAL

QUARTA REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 1982
Aos vinte e sete dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta e dois,
às onze horas, na sala de reuniões da Comissão (Ala Senador Alexandre Costa), presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente- Presidente, Henrique Santillo - ViCe-Presidente, Aloysio Chaves, Aderbal' JUrêina, Almir
Pinto e a Senhora Senadora Eunice Michiles, reúne-se a Comissão de LegisM
lação Social. Deixam de comparecer, por motivo-justificado, os Senhores SeM
nadores Moacyr Dalla, Gabriel Hermes, Franco Montoro, Jaison BarretÔ e
José Fragelli. Havendo número regimental, são-abertos os trab8.Ihos com a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. A
seguir, passa-se ã apreciação das matérias constantes da p3ufa e, pefa ordem, a Presidência Concede a palavra ao Senhor Senador Henrique Santillo
para emitir -o -seU pareCer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 074, de 1981,
que "Introduz alteração na COnsolidação das Leis do Trabalho". Usando a
palavra, o Senhor Senador Aloysio Chaves comunica aos membros presentes
que está de acordo com o·parecer do Relator. Não havendo mais quem queira
fazer uso da palavra, a Presidência coloca a matéria em votação, e à Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Continuando com a palavra, o Senhor Senador Henrique
Santillo emite o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n'i' 142, de 1981_,
que "Altera o artigo 649 da lei n• 5.869, de II de janeiro de 1973 _;Código de
Processo Civil- acrescentando-lhC item X e parãgrafo único". So1icitando a
palavra, o Senhor Senador Aloysio Chaves comunica à Comíssão que está de
acordo com o parecer do Relator. Não havendo mais quem queria fazer uso
da palavra, a Presidência coloca a rnatéría em votação, e a ComissãO, por uanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravefmente ao projeto. Prosseguindo, a Presidência concede ~ palavra ao Senhor Senade:r Aderbal J urema para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9
050, de 1981, que "Dã nova redação ao §2' do artigo n• 458 da CLT, aprovada pelo DecretoMleí n9 5.452, de I 'i' de maio de 1943, dispondo sobre o fornecimento de transporte para o trabalhador". Não há debates, e a Comissão, por
unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao
projeto. Contíiúiando, a Presidência concede a palavra ao Senhor Senador
Henrique Santillo para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado
n'i' 172, de 1981, que 'Dispõe sobre a não aplicação do Requisito do limite de
idade para a concessão de aposentadoria especial às categorias que Cspedfica". Não há debates, e a Comissão, por uanirii1dade dos membrOs presentes,
aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Em seguida, a Presidência esclarece à Comissão que o Senhor Senador Gabriel Hermes, Relator do item seguinte da pauta - Projeto de Lei do Senado n9 261,
de 1981, que "Altera o artigo 37,~da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1980Lei Orgânica·âa Previdência Social", estã ausente·: O parecer dO Relator é favorável e corno jã E de praxe desta Comissão, a Presidência solicita ao Senhor
Senador Almir Pinto para ler o parecer. Lido o parecer, a Comíssão o aprova,
por unanimidade dos membros presentes. Continuando, a Presidência concede a palavra ao Senhor Senador Almir Pinto para proferir o seu parecer sobre
o Projeto de Lei do Senado n9 125, de 1980, que .. EXí&êiidas do Serviço Militar não constituirão motivo para alteração de rescisão de contrato de trabalho". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade dos membros presentes, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto.
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ProSS-egUindO, a Presidência esclarece que o item seguinte da paUta -Projeto
de Lei do Senado n9 120, de 1977, que "Estabelece normas reguladoras do
trabalho avulso no meio rural e dá outras providências", que tem como Relator o Senhor Senador Gabriel Hermes que está ausente. O parecer do Relator
conclui por audiência prévia ao Ministério do Trabalho e não havendo nenhuma objeção por parte dos membros presentes, a Presidência solicita ao
Senhor Senador Almir Pinto para íer-0 pãrecer. Lido o parecer, a Comissão o
aprova; por unanimidade dos membros presentes. ContinUando, a Presidência concede a palavra ao Senhor Senador Henrique Santillo para proferir o
seu parecer sobrt: o Proj~to de Lei da Câmara n'i'081, de 1981, que ..Assegura
os direitos de autores teatrais". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto.
Em seguida, a Presidência esclarece à Comissão que o item seguinte da pauta
-Projeto de Lei do Senado n• 094, de 1977, que "Altera a redação dos artigos 791, 839 e 840 da CLT' ,já foi lido em reunião anterior, na qual foi aprovada proposta oral do Senhor Senador Aloysio Chaves no sentido de ser ouVida a Ordem dos Advogados do Brasil sobre o projeto. Como até a presente
data não houve qualquer resposta à solicitação de informações, a Comissão,
Curifprindo disPositivo regimental, tem que manifestar-se pela Dispensa da
Diligência- oU se deve ser caracterizado o Crime de Responsabilidade, previsto no artigo 164, § 29 do Regimento Interno. Colocado em discussão e votação, a Comissão, por unanimidade, decidç pela Dispensa da Diligência. A
seguff, pa.Ssa~se à apreciação da- pauta II e, pela orderrl, a Presidência concede
a palavra ao Senhor Senador Henrique Santillo para emitir o seu parecer
sobre o Projeto de Lei do Senado n9 166, de 198_0, que ''Dispõe sobre o exercício das profissões de publicitãrio profissionais de propaganda, técnicos em
puóHcldade e serviços auxiliares e de assessoria e dá outras providências".
Não há debates, e a Comissão, pOr unanimidade dos membros presentes,
aprova o ·parecer do Relator, que concfui favoravelmente ao projeto, com as
Emendas n9s I, 2 e 3 - CLS. Continuando, a Presidência concede a palavra a
Senhora Senadora Eunice Michiles para emitir o seu parecer sobre o projeto
de Lei do Senado n~ 116, de 1980, que "Obriga a construção de creches nos
conjuntos habitacionais". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade,
aprova o parecer da Relatara, que conclui favoravelmente ao projeto. Continuando com a palavra, a Senhora Senadora Eunice Michiles emite o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 271, de 1979, que .. Dá nova redação
ao caput do artigo 39 da Lei n'i' 5.829, de 30 de novembro de 1972, que cria o
Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAM) e dá outras providênciãs"~-Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova O-parecer da
Relatara, que conclui contrariamente ao projeto. Prosseguindo, a Presidência
concede a palavra ao Senhor Sanador Aloysio Chaves para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 054, de 1981, que ''Inclui a filha desquitada, divorcíada ou viúva entre os beneficiãrios do Servidor Público Civil,
Militar ou Autárquico". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade,
aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Continuando cOm a palavra, o Senhor Senador Aloysio ChaVeS emite o seu- parecer
sobre o Projeto de Lei do Senado n9 066, de 1980, que "Estabelece medidas
sobre a concessão de financiamentOs, pelo SFH, aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial". Não há debates, e a Comissão por unanimidade,
aprova o parecer do Relator, que conclui contrariamente, ao projeto. Em seguiqa, a Presidência esclarece que o item seguinte da pauta - Projeto de Lei
do Senado n9 079, de 1980, que .. Dispõe sobre o repouso semanal remunera~
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do ao empregado comissionista", jã foi lido em reunião anterior, na qual foi
concedida Vista ao Senhor Senador Aloysio Chaves que apresenta Voto em
Separado, sugerindo Emenda (Substitutiva). Lido o Voto do Senhor Senador
Aloysio Chaves, a Presidência coloca a matéria em discus~~o e votação, e a
Ccnrtissãci, pon.i.nanimidade dos membros presentes, aprova o parecer do Relator, na forma da Emenda sugerida pelo Senhor Senador Aloysio Chaves.
Pelo adiantado da hora, a Presidência adia a apreciação das seguintes ma-
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têrias: Pauta I: PLS no 214/80; PLS n• 209/81; Emenda de P1enãrio ao PDS
n' 198/79; PLC n• 014/81 e PLS n• 057/78. Pauta II: PLS no 366/79; PLS n•
215/79; PLS n• 052/81; PLS n' 305(80; PLS n' 212/81; Ofício "S" no 17/76;
PLS n' 121/80; PLS n' 144/79; PLC n' 012/81; PLC no 013/81 e PLS no
20Zj_81. Na_da ffiais havendo a tfatar; encerra-se a r_eunl."ão,-lavrando eu, Luiz
Cláudio de Brito, Assistente da Cumi_ssão, ;;t presente Ata que, lida a aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente .

