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SUMÁRIO
1- ATA DA 87• SESSÃO, EM 16 DE JUNHO DE 1982

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República

- N•s 118 e 119/82 (n•s 237 e 218/82, na origem), restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.
- N•s 120 e 121/82 (n•s 241 e 24,2/82, na origem), de agradecimento
de comunicação.
- N• 116/82 (n' 239/82, na origem), referente a escolha do Sr, Vasco
Mariz, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Peru.
- N• 117/82 (n' 240/82, na origem), referente à escolha do Sr. Paulo
Henrique de Paranaguá, Min"istro de Prirrieifa Classe, da Carreira d~ Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino
de Marrocos.
1.2.2 -Oficio do Sr. )"'-Secretário da Câmara_ dos Deputados~
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

-Projeto de Lei da Câmara n' 70/82 (n' 5.849/82, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbll..:.:!, que concede pensão especial ao Cineasta _Victor Lima Barreto.
1.2.3- Comunicação da Presidência
- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da Câmara
n• 70/82, lido no Expediente.
1.2.4- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n• 119/82, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que altera a redação do caput do art. 1"' dã Lei n"' 6.179,
de tl de dezembro de 1974, que instituiu amparo previdenciãrio -pã.ra os
maiores de setenta anos de idade e para os inválidos.
- Projeto de Lei do Senado n• 120/82-Complementar, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que estende aos trabalhadores rurais o regime da previdência e assistência social urbana e dã outras previdências.
1.2.5,- Discursos do Expediente
SENADOR JOSE LUIS- Homenagemàs vítimas de desastre aéreo
ocorrido na Serra de Aratanha, no Município de Pacatuba, Estado do
Ceará.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Necrológio de Aloísio Magalhães.
SENADOR LÃZARO BARBOZA- Como Líder- Apresentando
proposta de emenda à Constituição, dispondo sobre a nomeação do
Procurador-Geral da República.

SENADOR MARCOS FREIRE- Falecimento de Aloísio Maga·
lhães.
1.2.6 - Pareceres

Referentes às seguilztes matérias:

-Projetes de Decreto Legislativo n•s 40, 39 e 42, de 1981, (redações
finais) e Projetes de Resoluções n's 160 e.225/81. (Redações finais.)
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução_ n"' 122/81, que ãutoriza a Prefeitura MurliCipal de Aracaju (SE) a elevar ein Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. DirceU Cardoso e
José Fragelli. A Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução nt? 15_5/81, 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. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. Ã Comissão de Redação.
-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. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Dirceu Cardoso e
Hugo Ramos. Ã Comissão de' Redação.
1.3.1 - Comunicação da Presidência

Convocação de sessão extraotdinári~ a r~lizar-se hoje, às 18 horas e
30 minutOS, Com Ordem do Dia qUe designa.
1.3.2 - Ordem do Dia (continuação)
-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 mlCedUzentos ci--uzeiros), o montante de sU3. divida consolidada.- VOtaç~o _ad_iãda por_ falta de quorum para voLação do Requerimento n"' t23/8'i, apOs Usarein da palavra os Srs. Dirceu
Cardoso e Hugo Ramos.
- ProjbtO de ResOlução n~' 25&/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar em Cr$ 8.613.200,00 (oito milhões,
seiscentos e trez~ mil e duZentos cruzeiros), 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 mi·
'hões e trezentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de quorum.
·
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-Projeto de Resolução n9 25/82, que autoriZa a Prefeitura MU.nícf·
pai de Alexânia (00) 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/&2:- que autoriza a Prefeitura Municipal de ltabira (SP) a elevar em Cr$ 29.745360,00 (vin-te e nove milhões se-tecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto -de ResOlução n~' 38/81, que~ ciutorlza a PrefeitUra"MuriiCipal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.
- Projeto de Resolução n' 108 (81, que autoriza O Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões,
vinte e_sete milhões, oitocentas e noventa- e nove mif, duzentos e cinqüenta
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida con~
solidada. Votação adiada por falta de quorum.
_
___ __ _
-Projeto de Lei do Senado n' 13(79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciârio, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n'i' 329 /80~ de autoria do Senador Ctuiha
Lima, que modifica dispositivo da-C_OnsõlidiÇãO--das Leis do__Trab::ii60,
para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais também íntegfe a i-emuneração._ VOtação adiada por falta--d-e quorum.
-PrOjeto de Lei do Seriado n9 164/81, de ãutoria 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'i' 352j18, de auto ii a do senador ACeio~
ly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votacão adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 255/80, de a.u~'!ria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei' Ó9- 5.480, -de -lO -de agosio -de
1968, didplinando o pagamento do 13'? salário devido aos trabalhadores
avulsos~ Votacão adiada por falta de quornm.
-Projeto d-eLeí ão Senado n'i' 362/79, de autOria do Senador Hum~
berto Lucena, que altera disposTtívo âã Lei n9 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorom.
-Projeto de Resolu_ção n'i' 40/81. que autoriza a Pre_fe~t~ra Municipal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700-.<fOO,OO (Cinco milhões esefecentos niil cruzeirOs), o moritante de sua dívida Consolidada. -Discussão
sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimeilio n"' 309/81.
-Projeto de Lei do Senado- n'i' 309/79, do -SeÕador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercícíó- da auditoria Contâbil e dá outra-S _providências. Discussão sobrestada por falta de quorum para-votação do Requerimento n• 35/82.
-Projeto de Resolução n"' 218/81, i}ue aUtoriza o GoverriO do Estado de Minas Geraís a elevar cm Cr.S 988".603.570.49 (riovecentos e oltenta·
oito milhões, scfscentos e três mil, quinhentos e setenta cruzeiros e quarenta e nove- centavos), o montante de sua dívida consolidada. Discussão
sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n'i'l24f82.
- Projeto de Resolução n'i'- 2:21 /8 I, qué autoriza o Governo do Estádo do Cearâ a elevar em CrS 25.239.000,00 (vinfe-e cíncO.lliilhões, duzen~
tos e trinta e_ nove mil cruzeiros), o montante de sua _dívidci- consolid.ida.
Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento
n• 125/82.
--Projeto de Resolução n'? 14/82, que autOriza a Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) a elevar em Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta
milhões de cruzeiros), o montante de sua díVida conSoiidada. DiscusSão
sobrestada por falta de quorum. para votação do Requerimento 126/82.
-Projeto de Resolução n'i' 59/82, que autoriza o GoVerno do Estado
do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 29.079.200~00D,OO-(vinte e nove bilhões,
setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros), o morüarlte- de sua -dívida
consolidada. Discussão sobrcstada por falta de quorum pafa votaÇão do
Requerimento n'i' J27 /82~

e

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DlA

-SENADOR EVELÂSIO VIEIRA -

SítuaÇão soi:iaibrasileira.

Junho de 1982

--SENADOR MAURO BENEV!DES- Homenagem às vítimas do
desastre aéreo ocorrido na serra de Aratanha, no Município de PacatubaCE.
-SENADOR JOSÉ L!NS- Como Líder- Nota divulgada pelo
Banco do Brasil sobre notícia dfvulgada ontem por emi~sora de_ televisão,
a respeito de escândalo que teria ocofrido naquele estabdecimento de crédito.
"--5ENADOR ITAMAR FRANCO- Discurso pronunciado pelo
Deputado Horácio Ortiz, na Câmara dos Deputados, sobre a piisào no
Iraque do Engenheiro Aristides Sergio Cavalcarite de Azevedo.
-SENADOR HUGO RAMOS- Centenário de nascimento de

Guilherme da Silveira.

-SENADOR ROBERTO SATURNINO- Apelo aos dirigentes da
. Companhia Siderúrgfcil. Nacional no sentido do estabelecimento de diàlogo entre aquela empresa e os metalúrgicos de Volta Redonda, no momento qUe eles discutem seus novos contratos de trabalho.
-SENADOR HUMBERTO LUCENA- Descumprimento de decisão judicial por parte de estabelecimentos bancádoS em relação aos seus
empregados.
-SENADOR FRANCO MONTORO- Necessidade de apoio oficial ao transporte ferroviãrío. MCâida ser -tomada pelo Ministério da
Agricultura com vistas à importação de leite em pó e manteiga.

a

-SENADOR NELSON CARNEIRO -Artigo publicado no jornal
O Globo, intitulado "A imposição geográfica", de autoria de José Resende
.Peres.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. .2-ATA DA 88• SESSÃO, EM 16 DE JUNHO DE 1982

Ll....:.ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

2.2.1- Oficio do _Sr. }9-8ecretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

-Projeto de Decreto Legislativo n9 3j82 (n9l33_(82, na Câmarã. dos
Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se
do Pais na segunda q_uinzena do mês de julho de 1982, em visita oficial ao
Canadá.
2.2.2 -Comunicação da Presidência
- R,!!(erentc;: ao Projeto de Decreto Legislativo n'i' 3/82, lido no Expediente.
2.2.3- Requerimentos
Nº 128/82; de urgência, para o PrOjeto de Lei da Câmara n"' 29/82.
que altera o caput do art. 4r:> da Lei nç 6_978, de 19 de janeiro de 1982, que
dispõe sobre as eleições de 1982: - N9 129/82, de urgência, para o Projeto de Lei do Senado n'i'
363/81, que alt~ra 9 parágrafo único_do art. 59 e o anexo JII da Lei n'i'
6.908, de 21 de maio de 1981, e dá oUtras providências.
-

2.2.4 - Comunicação da Presidência
-Referente a indicaçãô do Sr. Senador Evandro Carreira para participar da Septuagésima Quinta Corivcriçào Anual da Air Polution Control
Associaiion, a realizar-se-em New Orleans, Lousiania. Estados Unidos da
AméT"iCa, no período de 17 a 3(f de -junho do corrente ano.
2.2.5- Comunicação
-=-Do S~. ~enador Evandro Carreira, que se ausentará do País.
2.3- ORDEM DO DlA
- Projeto de Lei da Câmara n• 121, de 1981 (N' 4.998/81, na Casa de
origem), que dispõe sobre a críação de cargos na Secretaria do Tribunal
-~egional Eleitoral do Estado de_P~rnambuco e dá outras providências.
Aprovado. Ã sanção.
-Projeto de Lei da Câmara n' 17, de 1982 (N' 5.645(81, na Casa de
origerTI), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal
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Regional Eleitoral do Estado de Goi4s, e determina outra_s prov~dênciaS.
Aprovado. Â sanção.
.
.
-.
·
-Projeto de Lei da Câmara nY 20, de 1982 (N 9 5.000/81, na Casa-dC
origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal
Eleitoral do Estado do_ Maranhão e dâ outras proVidêndas. Aprovado. À
sanção.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo no 29, de-1981 (No
107/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto d3.s NOtaS-ti-OCadas em 16 de junho e 16 de julho de 1980, em Brasília, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo dos Esta_dos Uni~os Mexicanos, pelas quais foram intrOduzidas modificações no texto dO convênio
sobre transporte marítímo vigente entre os dois Países~ Aprovada. Ã promulgação.
.
_ _ _
Redação final doTrojefõde Decreto Legislativo n• 35, de 198I(No ·
86/81, na Cârllara dos Deputados), que aprova o texto das Notas Trocadas
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o GóVetno da República do Chile, em Santiago, a 10 de outubro de 1980;--q-ue:intfó~uzem
modificações no convênio sobre transporte marítimo--conduldo ent!e os
dois Países a 25 de abril de 1974. Aprovada. À prOri:tulgação.
-Projeto de Decreto Legislativo no 24, de 1981 (N• 103/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o- texto-do Acordo de Cooperação
Amazônica entre o GôYêi..fiÓ da República FederatiVa.do Brasil e o Governo da República da Colômbia, concluído em Bogotá, ·a 12 de março de
1981. Aprovado. Ã promulgação.
2.4- MA T!:.RJAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA
-Projeto de Decreto Legislativo n' 3, de 1982, lido no Expediente.
Aprovado, após pareceres orais proferídos pelos Srs_._ Aloysio Chaves e
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Bernardino Viana_, em nome das Comissões de Constituição e Justiça e de
Relações "EXterior~. respectivamente~-tendo usado da palavra em sua dis-Cussão os .Srs. -ita"mãr-Franco, Dinaf-te Mariz, P_a~lo Brossru:d e Luiz Cavalcante. Ã -promulgaçãO.
- . - - -·
__: Projeto de Lei da Câmara no 29/82, (n9 5. 977/82,. na Casa de origem), em regime de urgência nos-termos do Requerimento n9 128/82, lido
no Expediente. Áprovado nOs termoS ·do substitUtivo apresentado pelos Senadore5JOSê Lins e Hugo Ramos, ap6S-pareceres orais proferidos pelo Sr.
Moacyr Dalla, em nome da Comissão de ConstituiÇão e Justiça, tendo
usado da palavra os Srs:José Lins e Dirceu Cardoso. À Câmara dos Deputados.
.
-Requerimento n9 129/82, de urgência para o-Projeto d_e Lei do Senado _n9- 3b.3j8l, lido n_o .-E~pediente. __ Prej~dicado, por falta de quorum.
2.5- COMUNICAÇÕES DA PRESID!:.NCJA
-Cancelamento de sessã~) conjlln~_a convo~da__ anteriormente para
as 19 horas de hoje~
---- -Convocação de sessã_o conjunta a rea!izar~se: amar:t~ã. às li horas,
com Ordem do Dia que designa.
2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Humberto Lucena_, proferido na sessão de 15-6-82.
4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DÁS COMISSOES' _PERMANENTES

ATA DA 87• SESSÃO, EM 16 DE JUNHO DE 1982
· 4' Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legisll!tura
PRESIDENCIA DOS SRS; JARBASPASSARINHO, PASSOS PÓRTO E CUNHA_ LIMA

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-fiE PRESENTE~ OS SRS.
SENADORES:

espeClál nos portos organizados, e dá outras providências. (Projeto que se
transformou na Lei n• 7.002, de 14 de junho de 1982.)

Laélia de Alcântara --Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- Alberto Silvà- Bernardfnõ ViaftaHelvídio Nunes- José Lins- Agenor Maria- D1na"rte Mariz- Martins
Filho- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- M;ucos
Freire- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista
-Passos Pôrto- Luiz Viana- Dii"ceu Cardoso ~-Moacyr Dalla- Hugo
Ramos- Itamar Franco- Franco Montoro --Orestes Quércia --Henrique Santillo- Lâzaro Barboza- Gastão Müller- José Fragelli- Affonso
Camargo -- Evelâsio Vieira - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 35 Srs. Senador:es. Havend_o t:J.Úm~ro regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciattJoii'íiõssos trabalhos.
O Sr. 19-Secretârio procederá à leitura do Expediente.

No 1.20/82 (n' 241/82, na origem), de 14 do
Vaçã_o das matéría_s co·ristanteS-das jylenSage_ns da
n's 559, 564, 567 e 573, de 1980 e 22& e 504, de
No 121/82 (n' 242f82,na origem), de 14 do
vação das matérias constantes das Mensagens da
nos 633, de 1981 e 10, 11, 13 e !4, de 1982.

E lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTEJ)A REPúiiUCA
Restituindo autógrafos de Projetas de Lei sancionqdos:
No 118/82 (n' 237 f82, na origem), de 14 do corrente, referente ao Projeto
de Lei n9 8, de 1982-CN, que autoriza a venda, ao Colégio Pedro II, de imóveis pertencentes ao Banco Central do Brasil. (Projeto que se transformo~ na
Lei no 7.001, de 14 de junho de 1982.)
N• 119/82 (n• 238/82, na origem), de 14 do corrente, referente ào Projeto
de Lei n9 10, de 1982- CN, que autoriza a implantação de jornad-a noturna

De agradecimento de comunicação:

corrente, relativa à aproPresidência da República
1981.
corrente, relativa à aproPresidência da República
- . ·

MENSAGENS
Do Senhor Presidente da República, subme~endo ao Senado a escolha de
no;n~s indiCados para caigos CUjCJ-PToviin-entO-depende de sua prévia a(j_Ufiscência:

. MENSAGEM No 116, DE 1982
(No 239/82, na origem)
Excelentíssimos Senhores MembroS do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item III, da ConsfituiÇão Federal, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que
desejo f3zer, do Senhor Vasco Mari?-, Ministro de Primeira Classe, da Carreira_de J?ipt~:na_ta, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Peru, nos termos dos artigos 21 22 do Decreto n9 71.534, de 12 de
dezembro de 1972.
.
0.$ méritos do Embaixador V~sco Mari.z, que me induziram a escolhê-lo
para o_ de~e_rr:apenl!_o dessa elevada função, constam da anexa íOformação do
Ministério dã.s Relações Exteriores.
- Brasflia, 14 de junho de 1982. -Jolo Fí'gueiredo.

e
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INFORMAÇÃO
Curricu/um vitae:
Embaixador Vasco Mariz.

Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1921.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de Direito da Uni~·
versidade do Brasil, Rio de Janeiro.
Curso de História Diplomãtica, Instituto Rio Branco.
Cui'só sobre Assuntos de Energia N uclea~.
Cônsul de Terceira--Classe, concurso, 15 de dezembro de 1945.
Cônsul de Segunda Classe, antiguidade, 23 de outubro de 1952.
Primeito~Secretário, antiguidade, Iº de março de 1961.
Conselheiro, título, 25 de abril de 1962.
Ministro" de SegUnda Classe, merecimento, 11 de janeiro de 1967.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 11 de novembro de 1975.
Encarregado do Expediente da Divisão Cultural, 1947.
Chefe da Seção de Publicações do Serviço de Documentação, 1955.
~
Chefe do Serviço de Informações, 1955.
Chefe da Divisão de Política Comercial, 1963.
Chefe da Divisão de Conferências, Organisinos e Assuntos Gentis, 1963.
Secretãrio-Geral-Adjunto, substituto, para Organismos Internacionais,
1964.
Chefe da Divisão de Difusão Cultural, 1964/66.
Chefe, substituto, do Departamento Cultural e de Informações, 1965.
Chefe da Divisão da Europa Ocidental, 1966{67.
Secretário-Geral-Adjunto, substituto, para Assuntos da Europa Ocidental, África e Oriente Médio, 1966.
- - -- -·
Chefe do Departamento Cultural, !969/70.
Chefe da Assessoria de Relações com o Congresso, 1974/76.
Secretário de Assuntos Legislativos, 1977.
Porto, Vice-Cônsul, 1948/49.
Belgrado, Terceíro-Secretãrío, 1949/51.
Belgrado, Encarregado de Negócios, 1949, !950 e 1951.
~ Rosário, Vice-Cônsul, 1951/52.
Rosário, Cônsul, 1952/54.
Rosário, Encarregado do Consulado, 1951 e 1952.
Nápoles, Cônsul, 1956/59.
Washington, Segundo-Secretário, 1959/61.
Washington, Prímeiro-Secretârio, 1961/62.
Washington, Conselheiro, 1962.
Washington, OEA, Ministro-Conselheiro, 1967/69.
Washington, Encarregado da Missão junto à OEA, 1967, 1968 e 1969.
Quito, Embaixador, 1910/74.
Tel-Aviv, Embaixador, 1977/82.
Nicosia, Embaixador, cumulativamente, 1978/82.
Festival Internacional de Música Conterriporâneã,- :PittSburg, 1952
(membro do júri).
Reunião-sobre Assuntos· Latino-Americanos na Universidade de Stanford, 1959 (participante).
~
XV, XVI e XVII Sessões da Assembléia Geral da Ol'fU, New York,
1960, 1961 e 1962 (membro).
II Conferencia Preparatória: d-a UNCTAD, Genebra, f9-ó3 (secretáriogeral).
Sessão do Conselho das Partes Contrat3ittes do GATT, Genebra, 1963
(delegado-suplente).
XII Conferência Geral da FAO, Roma, 1963 (delegado-suplente).
XXXVII Sessão da Comissão de Produtos de Base e XLIII Sessão do
Conselho da FAO, Roma, 1964 (delegado-suplente).
Festival Internacional de Cannes, 1965 (representante).
Conferência de Embaixadores do Brasil na Europa Ocidental, Roma,
1966 (secretário-geral).
Sessão Brasileira na Reunião da Comissão_ Mista BrasH-França, Paris,
1966 (subchefe).
II Reunião Extraordínâria do Conselho Interamei-icano Culiurãl,
Washington, 1967 (delegado-suplente).
XII Reunião de Consulta dos Ministros das RelãçõeS- Exteriores dàs
Américas, Washington, 1967 (delegado-suplente).
Reunião Extraordinária ao CIES, Washington, 1968 (chefe).
Conselho Interamericano de Música, Washington, 19.67/68 (presidente).
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ReUOHlO.do CffiS''SClbie-iD.tegração EColiônlica, WaShington·, l~i68 (subchefe).
_
VI Reunião do Conselho Interamericano Cultural, Port-of-Spain, 1969
(delegado).
. XIII Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das
Américas, Washington, 1969 (delegado-suplente).
Reunião do Grupo .. ad hoc" do CIES, de representantes dos países produtores de bananas, Washington, 1%9 (chefe).
XXXV Bienal de Veneza, 1970 (comissário).
Reunião da Comissão Mista Britsil-Bélgica, Bruxelas, 1970 (chefe da
seção brasileira).
I Reunião do CIECC, Vina dei Mar, 1970 (delegado).~
~ ~Conferêncía Geral da UNESCO, Paris, 1970 (delegado-suplente).
Cerimônia da pedra fundamental da Casa 9o Brasil em Israel, Tel-Aviv,
1970 (representante do Min~stêrio das Relações ExteriOres).
II Período Ordinário de Sessões da Asseri:t-bféia Gefaf da OEA, Washington, J 972 (delegado).
A disposição da Missão Especial da Suíça, às solenidades de posse do
Presidente da República, 1946.
À disposição da Missão Cultural Uruguaia. 1946.
Conferência Inle"ramericana para Manutenção da Paz e Segurança no
Continente, Rio de Janeifo, 1947 (assessor do Secretário-Geral).
Congr~sso Internªcional do Folclore, São Paulo, 1954 (secretário).
Congresso Internacional de Música, IBECC, São Paulo, 1954 (secretãrio).
Comissão de Estudos dos Textos de História do Brasil, 1955 (secretário).
COmiSsão Nacional da FAO, Rio de Janeiro, 19i53" (secretárioexecutivo).
Comissão de Seleção de Filmes Brasileiros para os Festivais Internacionais do Cinema, 1964 (vice-presiderite).
Comissão Mista do Acordo de Co-produção Cinematográfica entre o
Brasil e a Espanha, 1965/66 (chefe da ~seção brasileira).
Comissão Mista Brasil-Bélgica, Rio de Janeiro, 1966 (membro da seção
brasileira).
Cõmissão Mista Luso-Brasileira, 1966 (chefe-suplente da seção brasilei-

"'

_Coordenação do Aperfeiçoamento_ do Pessoal de Nível Superior, CAPM; 1969 (conselheiro). · ~
~~
~~
Ã disposição do Presidente do Chile na cerimônia de posse do Presidente
da República Federativa do Brasil, 1974.
A disposição do Presidente· da Romênia durante sua visita ao Brasil,
1975.
À disposição do.Presidente do Paraguai por ocasião de seu enc-ontro com
o Presidente Ernesto Geisel em Presidente Prudente, São Paulo, 1976.
Membro Correspondente do Instituto de Coimbra.
Membro Correspon-dente do IrlStituto InteramCriCano de Musicologia,
'""
Montevidéu, 1954.
Professor ExtraordinâriO dos Cursos Livres de Português e Estudos Brasileiro, Rosário.Obras Publicadas:
.. Figuras da Música srasileii'a ConteinPorânea", PórtO, Portugal, 1948
(I• edição), Brasflia, Universidade de Brasília, 1970 (2• edição).
.. A CançãO Brasileir3", Poito, Portugal, 1948 (1' ediÇão), Rio de Janeiw
ro,_Serviço de PublicaçÇes do MEC, 1959 {2' ed_iç_ão), Rio de Janeiro, Ed_itora
CiVilização Brasileira, 1978 (3f edição) e Rio -de Janeiro, Editora _Cátedra,
!980(4•~edição).

••Heitor Villa-Lobos, Compositor Brasileiro'_'~ Rio de Janeiro, edição do
MiniStéfío das -Relações Exterio_res, 1949 (i' e_diçãu), àainesville, Universidade da Flórida, 1963 (2• edição, em íriglês), Washington, edição do BrazilianAmerican Institute, 1970 (3• edição; eril inglês), Paris, Editions S_eg_hers, 1975
(4• edição, em francês), Rio de Janeiro, edição do MEC/DAC, 1977 (5•
edição, em _portll:guês)~
.
"Vida Musical", Porto, Portugal, 1950 (I• série); Rio de Janeiro, edição
dQ Serviço de Publicações do MEC, 1970 (2• série).
''Dicionário· B-io-BibliogrãficO Musical'\ Rio de Janeiro, Editora Kosmos, 1949.
.. Música Brasileii.a Contemporânea", Rosário, Argentina, Editorial
Apis, 1952, em espanJ!ol.
''Alberto Gin3Stera'', Rosário, À_rg_entiria, edíÇ]io-do Centro-de Estudios
Brasileii.os, 1954, em espanhol.

•

Medalha da InconfLdência, Brasil.
Medalha Cultural e Comemorativa da Imperatriz Leopoldina, Brasil.
Medalha Marechal Caetano de Faria, Brasil.
Medalha Marechal Hermes, Brasil.
Medalha Lauro MüHcr, Brasil.
Medalha Alfredo Ferreira Lage, Brasil.
Medalha do Mérito Militar, Oficial, Brasil.
Medalha Sylvio Romero, Brasil.
Ordem do Mérito Rio-Branco, Grande Ofici~tl, Brasil.
Medalha do Mé_rito Militar, Grande Oficial, Brasil.
Medalha do Mérito Naval, Grande Oücial, Brasil.
Ordem do Mérito Rio-Branco, Grã-Cruz, BraSil.
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha da Ordem de Santa Luzia, Brasil.
Ordem do Mérito de Brasília, Orã-Cru_z, Brasil.
Ordem do Infante Dom Henrique, Comendador, Portugal.
Ordem Soberana Militar de Malta, Comendador.
Ordem da Coroa, Comendador, Bélgica.
"Légion d'Honneur", Oficial, França.
Ordem do Mérito, Comendador, República Federal da Alemanha
Ordem ao Mérito, Grande Oficial, Itália.
Ordem de Isabel, a Católica, Grande OGcial, Espanha,
Ordem de Vasco Nufi.ez de Balboa, Grande Oficial, Panamá.
Medalha de Ouro d_o __Sesquicentenário do Equador.
Ordem Nacional do Mérito, Grã-Cruz, Equador.
Ordem Sebastião de Benalcázar, Grã-Cruz, Equador.
Ordem Tudor Vladimírescu, Grã-Cru:t, Romênía:
Ordem de Bernardo O'Iiiggins, Grã-Cruz, Chile.
O Embaixador Vasco Mªriz se encontra nesta_<jata no exercício de suas
funções de Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, J9 de! junho de 1982.Gliilherme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do PessoaL
-(À ComiSsãO de Relações Exteriores./_

MENSAGEM No 117, DE 1982
(No 240/82, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item III, da ConStituiÇão Federal, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências ·a escolha, que
desejo fazer, do Senhor Paulo Henrique de Paranaguâ, Ministro de Primeíra
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto ao Reino de Marrocos, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto
n' 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Paulo Henrique de Paranaguá, que me induziram a escolhé-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exterio"res.
Brasília, 14 de junho de 1982. -João Figueiredo_.
INFORMAÇÃO
Curriculum vitae:
Embaixador Paulo Henrique de Paranaguá.

•

Quinta-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL <S«ào II)

Junho de 1982

Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 1922.
Bacharel em Direito, F acuidade Nacional de DireitO, Universidade do
Brasil.
Cursos em História Diplomática do __ Brasil, em Prática Consular, Italiano, Prática Diplomática e Sociologia Política.
Cursos de Direito Diplomático e Direito C6n_s_ular, Instituto de Direito
Comparado, Pontífíciã Universidade CatóUca, Rio de Janeiro.
Curso Superior de Guerra, Escola Superior de Guerra.
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 15 de dezembro de 1945.
Segundo-Secretário, me-reCimento, 23 de maio de 1950.
Primeiro-Secrctãrió, merecimento, 16 de janeiro de 1956.
Conselheiro, tftulo, 28 de junho de 19_62.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 15 de outubro de 1964.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 12 de dezembro de 1979.
Assistente do Chefe do Cerimonial, 1946.
Assistente do Chefe, interino, do Departamento Político e Cultural,
1946,
Secretário do Chefe da Comissão de Organismos Internacionais, 1946.
Assistente do Chefe do Departamento Econômico e COnsUlar, 1947.
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Assistente do Secretário-Geral, interiúO, 1948.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1954.
Assistente do_ Chefe do Departamento Político e Cultural, 1955.
Chefe da Divisão de lmígração, 1963.
Chefe, interino, do Departamento_Consular e de Imigração, 1963.
Buenos AireS, Terceiro-Seci'etário,-1949/50.
Buenos Aires, Segundo-Secretário, I950/52,
Estocolmo, Segundo-Secretário, 1952[54.
Estocolmo, Encarregado de Negócios, 1952, 1953 e 1954,
Madrid, Primeiro-Secretário, 1957[62.
Madrid, ConSelheiro, 1962.
Madrid, Encarregado de Negócios, 1961 e 1962.
Paris, Ministro-Conselheiro, 1967/70.
Paris, Encarregado de Negócios, 1967, 1968, 1969 e 1970.
-Viena, Ministro-Conselheiro, 1971/74.
Viena, Encarregado de Negócios, 197I, 1972, 1973 e 1974.
Coveite, Embaixador, 1975[82.
Sessão do Grupo de Trabalho do Programa de Coordenação da Junta de
Desenvolvimento Industrial, UNIDO, 1971 (delegado).
IV Sessão da Junta de Desenvolvimento, UNIDO, Viena, 1972 (subchefe).
A disposição das Missões Especiais às solenidades de posse do Presidente da República, 1946,
Ã disposição do Presidente eleito do Uruguai em _Yisita ao Brasil, 1947.
Comissão de recepção ao Presidente do Chile, 1947 (membro).
Comissão de recepção ao Legado Pontifício no XXVI Congresso Eucarí~tico Internacional~ 1955 (wembro).
_
Comissão Mista Br.lsil-Japão para o Acordo de MigraÇão e Colonização, 1963 (membro),
Oficial de Gabinete_ do MiniSfrO-da Justiça e Negócios Interiores, 1955.
Oficial de Gabinete do Presidente da República, 1955/56,
Chefe do Cerimonial da Presidência da República, I964j67.
O Embaixado_r _Paulo fl_enrique de Paranaguá se encontra nesta data no
exercício d:__!iuas funções de Embaixador do Brasil junto ao Emirado do Covelte.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, lfl' de junho de 1982. Guilherme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do Pessoal.
(À Comissão de Relações ExterioreS.)

OFICIO
Do Sr. /9-SecretárTo aa-Câmdrá dOs Deputados, encaminhando à revisão
do_ Senado p.utógrafo do seguinte projeto:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 70, DE 1982
(No 5.849/82, na Casade origem)
De iniciatiVa- do Sr. Presidente da República
Concede pensão

especi~l

ao Cineasta Victor Lima Barreto.

O ~Corlgresso ·Nacional

decreta::
Art. 1'~ E concedida a Victor Lima Barreto uma pensão mensal especial
de valor correspondente a 5 (cinco) vezes o maior salário mínimo vigente no
Pais.
Parágrafo único. EsSa pensão riã6 se estenderá a descendentes ou eventuais herdeiros do beneficiado.
Art. 29 -- A despesa decorren-te desta Lei correrá à Co-nta de Encargos
Previdenciãrios da União- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 3'~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM NO 76, 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. dt? Senh'?r Minis~ro de EstadO da Educação e Cultura, o a-nexO projeto
de lei que "concede pensão especial ao Cineasta Victor Lima BarTeto".
Brasíiia, 2 de rrlárÇo de 1982.- João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No I73, DE 11 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 com a finalidade d~ conceder pensão especial a
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Lima Barreto, autor de argumentos e roteiros de filmes, diretor e ato r de cinema, fotógrafo e jornalista de renome, que se consagrou, sobretudo por "O
Cangaceiro", filme que recebeu 360 prêmios e lâureas no exterior.
Sua bagagem cinematográfica inclui documentários importantes, tendo
produzido curtas-metragens para órgãos oficiais - Estrada de Ferro Magiana, Serviço Nacional da Malária, Instituto Nacional do Livro, Governo do
Estado de São Paulo, entre outros, alguns dos quais premiados, como Painel,
focalizando o Mural de Portinari sobre a Inconfidência Mineira, laureado em
Punta Dei Este e Santuário, mostrando os Profetas do Aleijadinho, que obteve primeiro prêmio em Veneza.
Como escritor, sobressai, em sua obra, Que/é do Pajeú.
Victor Uma Barreto, nascido em Casa Branca, Estado de São Paulo, em
23 de junho de 1906, está, hoje, alqUebradO, vítirria de esgotamento nervoso, e
sofrendo grandes dores, recolhido em um asilo público de Campinas, o "Lar
dos Velhinhos", onde vive afastado de amigos e de familiares, escondido do
mundo exterior.
A pensão sugerida destina-se a propiciar ao ~ciheáStã brasileiro, que tantos serviços prestou à cultura nacional, um mínimo de recurs_os que lhe permitam receber assistência niédica, adequada.
As razões expostas justificam, no meu entender, a --medida proposta.
Reitero a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito.
- Rubem Ludwig.
(À Comissão de Finanças.}

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Do Expediente lido consta
o Proje-tO de Lei dã. Câniara nl? 70, de 1982, que receberA emendas, perante a
comissão a que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordinârias, nos
termos do art. 141, II, b, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, projetas de
lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretârio.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 119, DE 1982
Altera a redação do caput do art. 19, da Lei n9 6.179, de 11 de
dezembro de 1974, que instituiu amparo previdenciário para os maiores de setenta anos de idade e para os inválidos.
O Congi-esso -Nacional decreta:
Art. 1' O capul do art. I• da Lei n• 6.179, de li de dezembro de 1974,
mantidos os seus inchas, passa a viger com a seguinte redação:
..Art. l'i' Os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos de idade e
os inválidos, definitlvariiente incapacitados para o trabalho, que,
num e noutro caso, não exerçam ativiâade remunerada, não aufiram rendimento, sob qualquer forma superior ao valor da renda
mensal fixada no art. 2''\ não sejam mantidos por peSSoa de quem
dependam obrigatoriamente e não tenham outro meio de prover ao
próprio sustento, passam a ser amparados pela Previdência Social,
urbana ou rural, conforme o caso, desde que:
Art. 2'? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. _31? Revogam-se as disposições em conttãrio.
Justificação

Em conformidade com as disposições consubstanciadas na Lei n9 6.179,
de li de dezembro de 1974, foi "instituído amparo previdenciári"o aos maiores
de setenta anos de idade e aos inválidos carentes de recursos, observadas as
condições ali estabelecidas.
Irrecusavelmente louvável e de amplo alcance social, por procurar beneficiar indivíduos considerados como verdadeiros pãrias e mai'ginalizados da
sociedade, o diploma legal em questão, no entanto, veio alcançar reduzido
número de idosos.
E que, como comprovam as estatísticas de mortalidade entre as pessoas
idosas, corroboradas pelo depoimento de geriatras e gerontólogos, particularmente no contexto das classes sociais menos favorecidas, poucos são os indivíduos que alcançam a idade de 70 anos ou mais, o que torna quase que inócua a providência objetivada pela Lei n9 6.179 j74.
Dessa forma, para que os objetivos buscados pelo legislador tenham efetivamente a necessária eficácia e o indispensável alcance sociaf, torna-se imprescindível, a nosso ver, que o limite iriínimo de idade seja reduzido de seten~
ta para sessenta e cinco anot.'

. _Junho d~_!982

Aí sim, temOs- convicção, Uma parcela substancial de idosos marginalizados e em estado de autêntica mendicância será amparada previdenciariamente, tendo reconhecidos seus inalienâveís direitos de_ seres humanos.
Assinale-se, por derradeiro, que deixamos de indicar a fonte de custeio
total dessa benesse previdenciária, tal comO exige o parágrafo único do art.
165, da Lei Maior, porquanto essa jâ está prevista no art. 89, da Lei n9
6.179/74.
Em se tratando de medida que irã beneficiar idosos de mais de sessenta e
cinco anos de idade, que hoje sobrevivem à custa de humilhantes "biscates"
ou mesmo da caridade altleia esperamos que a iniciativa merecerá a acolhida
de nossos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1982. - Ore<tes Quércia.

•
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI NO 6.179, DE II DE DEZ§MBRO DE I974
Institui amparo pJ.evidenciário para maiores de setenta a~os de
idade e para invdlldos, e dá outras providências.

Art. J9 Os maiores de 70 (setenta) anos de idade e os inválidoss definitivamente incapacitados para o trabalho, que, num ou noutro caso, não
exerçam atiVidade remunerada, não aufiram rendimento, sob qualquer forma, superior ao valor da renda mensal fixada no artigo 29, não sejam mantidos por pessoa de quem dependam obrigatoriamente e não tenham outro
meio de prover ao próprio sustento, passam a ser amparados pela Previdência
Social, urbana ou rural, conforme o caso, desde que:
I -Tenham sido filiados ao regime do INPS, em qualquer êpoca, no
mínimo por 12 (doze) meses, consecutivos ou não, vindo a perder a qualidade
de segurado; ou
I I - Tenham exercido atividade remunerada atualmente incluída no regime do JNPS ou do FUNRURAL, mesmo sem filiação à Previdência Social,
no mínimo por 5 (cinco) anos, consecutivOs oi.l não; ou ainda
III- Tenham ingressado no regime do INPS após completar 60 (sessen·
ta) anos dC idade sem direito aos benefícios regulamentares.
(Às ComlssOes de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 120, DE 1982 - Complementar
Estende aos trabalhadores rurais o regime da previdência e assistência social urbana, e dá outras providências•
O ·congresSo Nacional decreta:
Art. 19 O regime da previdência e assistência social urbana, instituído
pela Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960 e legislação posterior, aplica·se
também aos trabalhadores rurais, na forma e condições previstas nesta lei
complementar.
Art. 29 Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, é mantido, quanto
aos benefícios pecuniáriOs, o sistema de que tratam as leis complementares
n9s 11, de 25 de maio de 1971, e 16, de 30 de outubro de 1973, com os seus valor~. elevados a quantia igual ao maioE _salário mínimo vigente no País.
Art. J9 Serão computadas a favor do segurado rural, para fim de carên~ia, aS contribuições já prestadas por ele no regime previsto na Lei n9 3.-807,
de 26 de agosto de 1960.
Parágrafo único. Enquanto não completado o interstício de carência,
os contribuintes abrangidos por esta lei complementar conservarão os direitos adquiridos no regime originárió.
Art. 49 Para efeito da presente lei considera-se:
I -empresa rural, a pessoa física ou jiarfdica, proprietária ou não, que
explore-atividade agrÕeconômica, em carâter permanente ou temporário, diretamente ou atravês d_e prepostos e com o auxílio de empregados;
II - trabalhador rural:
a) a pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, preste serviço a empresa rural, sob a dependência desta e mediante salário;
b) o produtor, proprietário ou não, sem empregado, que exerce atividade rural, individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho de _membros da família indispensável à própria subsistência e
realizado em condições de mútua dependência e colaboração;
c) o pescador que, sem vínculo empregatício, na condição de pequeno
produtor, trabalhando individUalmente ou em regime de economia familiar,
faça da -peSca sua ocupação principal e habitual;
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d) aquele que, sem utilizar embarcação pesqueira, -exerça "ãtivídade de

captura de animais ou vegetais que tenham na âgua, na beira do mar, rio ou
lagoa o seu .. habitat";
e) o produtor que utiliza embarcação própria ou de terceiro, atê duas toneladas brutas, sem empregado;
f) o garimpeiro que, em carãter individual, exerça atividade de garimpagem, faiscação ou cata.
Parãgrafo único. A inscrição -do trabalhador rural, chefe de fãmília, no
regime previdenciãrio previsto nesta lei complementar, não exclui o exercício
do mesmo direito pela respectiva esposa ou companheira e filhos maiores de
dezoito anos que trabalhem em sistema de economia familiar.
Art. 59 O-custeio das prestações resultantes da aplicação desta lei complementar serã atendido pelas seguintes contribuições, obedecidos os limites
mínimo e máxim-o do salário-de-contribuição da previdência social urbana:
I -dos trabalhadores rurais de gue trata o incíso I do artigo anterior,
em valor correspondente a oito por cento (8%) do salário-de-contribuição;
II - das empresas rurais de que trata o inciso I do artigo anteri"()r, em
quantia correspondente a até dezesseis por cento (16%) do valor dos produtos
comercializados no ano anterior ao exercicio do pagamento da contribuição,
em duodécimos;
III- da União, em quaritia destinada a custear o pagamento de pessoal
e demais despesas de administração geral, bem como a atender a eventuais insuficiê"ntias financeiras verificadas na execução do regime previsto nesta Lei
Complementar.
§ 1" Integram ainda as fontes de recursos do regime estabelecido nesta
lei complementar as contribuições previstas no art. 15 da Lei Complementar
n9 II, de 25 de maio de I 971, com as alterações da Lei Complementar n9 16,
de 30 de outubro de 1973.
§ 29 O salário-de-contribuição de que trata o inciso I, deste artigo, serã
fixado nos termos da escala estabelecida em regulamento, aplicâvel à previdência so-cial urbana.
§ 39 O recolhimento das contribuições de que trata o parágrafo anterior
será feito semestralmente, permitindo, porém, mediante a emissão de ..carnet" próprio, o pagamento mensal.
§ 49 A contribuição pi"eviSla -rio iriCiso 1 deste artigo será devida pelos
trabalhadores rurais que optam-se pela participação direta no sistema estabelecido nesta lei complementar.
§59 Os que optarem pela participação direta ou regime aqui estabelecido, farão jus aos benefícios decorrentes, acrescidos dos arrolados no art. 29
desta Lei Complementar.
Art. 69 O trabalhad_or rural que se desempregue ou deixe o exercício da
atividade rural e não passe a exercer outra atividade que o fUi~_ a sistema de
previdência social diverso, terã o direito de manter a condiçjio de segurado,
mediante o pagamento de sua contribuição, após o decurso dos prazos previstos no art. 89 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto_ de 1960.
Art. 79 É assegurado aos contribuintes da previdência social urbana e
rural, para obtenção de qualquer das prestações previstas na presenta Lei
Complementar, a soma do tempo de contribuição em ambos os regimes previdenciários.
§ J9 Para os fins deste artigo é vedada a acumulação de tempo de atividade rural com o da atividade urbana, quando exercidas simultaneamente.
§ 29 Não será computado o tempo de atividade que jâ tenha servido de
base de cálculo para aposentadoria concedida pela previdência social, quer
sob o regime urbano, quer rural.
Art. 89 Estende-se aos trabalhadores rurais definidos no art. 49 desta
Lei Complementar a legislação acidentária disciplinada na Lei n9 6.367, de 19
de outubro de 1976.
Art. 99 ~ o Poder Executivo autorizado ~criar cargos de direção e assessoramento superior e intermediMio, bem como quadros de pessoal do
INAMPS, do INPS e do lAPAS necessários à e$pecialização dos serviços a
serem prestados aos beneficiários desta Lei Complementar, assim como a ampliar os referidos quadros de pessoal.
Art. lO. O Poder Executivo regulamentará esta Lei dentro do prazo de
cento e vinte ( 120) dias, contados da data de publicação.
Art. II. Esta lei entrará em vigor na data de suª-_publi~ação.
ArL 12. Revogam-se as disposições em GólltrâriO.
Justificação

.

Com alterações de redação e outras, que nos pareceram convenientes,
submeto à consideração da Casa esta proposta de extensão da previdência social urbana aos trabalhadores rurais, assim também considerados, para efeito
9.e obtenção dos benefícios correspondentes, os pescadores_ e os garimpeiros.

O projeto estábaseado e·m trabalho substancioso da~ en!idades representativas dos trablhadores rurais de Santa Catarinã, ~-n-ós enviado pelo Sindicato dos Trabalhadores R;.uais da cidade de Gaspar.
A matéria é polêmica e, certamente, ensejará muita discussão no âmbito
do Congresso. Mas isto, a par de enriquecer a tramitação da matêria, poderá
resultar em aperfeiçoamento ao texto e objetivos_da proposição que, todavia,
merecerá acolhida do Legislativo, particularmente porque jã não se consegue
explicar a longa duração das diferenças de tratameil.to previdénciãrio ao trabalhador do campo.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1982. - N e/son Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N• 11, DE 25 DE MAIO DE 1971
Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, e dá
outras providências.

LEI COMPLEMENTAR N• 16, DE 30 DE OUTUBRO DE 1973
Altera a redação de dispositivo da Lei Complementar nP 11, de 25 de maio
de 1971, e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
Art. 19 A Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971, passa a Vigorar com as seguintes alerações:
..Art. 99 O auXílio-funeral, no importe de um salário mínimo de maior
valor vigente no País, será devido por morte do trabalhador rural, chefe ou
arrimo da unidade familiar, ou de seu cônjuge dependente, e pago a quem,
dependente ou não, houver, comprovadamente, promovida, às suas expensas,
o sepultamento.
Art. 1 t. A concessão das prestações pecuniárias asseguradas por esta
Lei Complementar serâ devida a partir do mês de janeiro de 1972,
arredondando-se os respectivos valores globais para a unidade de cruzeiro
imediatamente superior, quando for o caso.
Art. 15 ....................................................... .
b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus produtos,
vendê-los ao consumidor, no varejo, ou a adquirente domiciliado no exterior;
§ 19 Entende-se como produto rüral todo aquele que, não tendo sofrido
qualquer processo de industrialização, provenha de origem vegetal ou animal, inclusive as espécies aquáticas, ainda que haja sido submetido a beneficiamento, assim compreerididos os processos primãrios de preparação do
produto para consumo imediato ou posterior industrialização, tais como des-.
caroçamento, pilagem, descascamento, limpeza, abate e seccionamento de árvores, pasteurização, resfriamento, secagem, aferventação e outros no mesmo
teor, estendendo-se aos subprodutos e resíduos obtidos através dessas operações a qualficação de produtos rurais."

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Lei Orgânica da Previdência Social

LEI N• 6.367, DE 19 DE OUTUBRO DE 1976
_ Dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do JNPS
-- -- e dd_ outras providências.

(Às Comissões de COnstituição e Justiça, de Legislação Social c
-

de FinanÇas.)
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O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho)- Os projetos·que vêm de ser
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Lins.
O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE Â REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Lourival Baptista.

Concedo a palavra ao

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs~ Sen-adores:
O MinistrO da: Educ~ção e Cultura, Rubem Ludwig, cumpriu o doloroso
dever de anunciar à Nação, em nota oficial divulgada a 14 de junho passado,
o inesperado falecimento do Professor Aloisio SêrgÍo de Mélgalhães~- ocorrido
domingo último na cidade italiana de Pádua, onde se encontrava hospitalizado, depois do fulminante derrame cerebral que o acometeu, na noite de sextafeira, dia 11, exatamente quando participava, em Veneza, da Reunião dos
MinistrOS Latinos da Cultura.
Procedente de Roma chegou, hoje, ao Rio de Janeiro, _o seu corpo, exposto no Paço Imperial, e que deverá ser transladado, amanhã, para o Recife,
a fim de ser sepultado no Cemitério de Santo Amaro, no túmulo da família.
O prematuro desaparecimento do SecretáriO de Assuntos Culturais, que
representava o Ministro Rubem Ludwig no Seminário Sobre_- C~O_PeraÇão
Cultural entre a A.mérica Latina e nações da EuroPa, deixou consternados todos quantos conheciam e admiravam a personalidade desse insigne intelectual pernambucano, nascido em 1927, na Cidade do Recife, quejâ na década
de 1950, se havia notabilizado como invulgar ariistã. grâficõ piiltor de excepcional talento.
A morte repentina de Aloisio Magalhães comoveu os meios culturais do
Brasírinteiro qUe aConipanhavam a sua brilhante e fecunda atuação no MEC.
Durante a gestão do ex-Ministro da Educação e Cultura Eduardo PorteIa. Aloisío Magalhães desenvolveu intensas e simultâneas atividades, tanto no
âmbito do Património Histórico e Artístico Nacional, co-fio na Secretaria de
Assuntos Culturais, cuja direç-ão assumiu depois que o Ministro Eduardo
Portela foi substituído pelo General Rubem Ludwig no M EC.
Sob sua direção, a estrutura da Secretaria passou a funcionar em duas
vertentes principais~ a patrimoriial, através da Fundação Pró-Memória, e a
criativã, Com a FUNARTE.
---- Recordo, comovido, a viagem de Aloisio Magalhães a São CriStóVão, no
dia 4 de maio passado, a fim de participar do encontro ENSETUR-Secretaria
da Pró-Memória- UniverSidade Federal de Sergipe, e debater, o Plano Direter de São Cristóvão.
Nessa oportunidade, pretendia ele captar a aceitação e o apoio da comunidade como instrumento indispensável à disciplinação e recuperação de imóveis tombados para preservação do patrimôriió históríco daquela cidade.
Convidado que fui para participar do referido ·encontro, a ele escrevi
uma carta dizendo que as votações do Senado não me permitiam, então,
ausentar-me de Brasília.
Aloisio Magalhães conseguiu:- através de sua inteligente e intensa
atuação, despertar, renovar e fortalecer a mentalidade brasileira no que tange
aos problemas da preservação do nosso património histórico, artístico e-CulturaL
Ao assumir a tribuna estou cumprindo um dever de gratidão, em virtude
do apoio que Sergipe recebeu, no tocante às suas reivindicações feitas ao saudoso Professor Aloisio Sérgio Magalhães, no setor da preservação do património histórico e cultural do Estado, principalmente de São Cristóvão.

e

O Sr. Nilo Coelho- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, eminente Senador Nilo Coelho.

O Sr. Nilo Coelho- Eminente Seilador Lourival Bãp"tista, o nobre colega Aderbal Jurema teve oportunidade, ontem, em nome da representação
pernambucana, de prestar uma homenagem, aqui no plenário, à memória de
Aloísio Magalhães, sem dúvida uma das expressões mais fulgurantes da inte-ligência pernamOUcaiiã nos Oi3.s de hoje. Aloísio Magalhães foi o sopro nov~
do Património Artístico e Histórico do Ministério da Educação. Ele foi, sem
nenhuma dúvida, o continuador, o discípulo direto que Rodrigo de Mello
Franco podia ter imaginado para executar todas aquelas coisas que ele sonhou para o programa da Pró-Memória nacional. Com a sua inteligência,
com a sua criatividade, ele conseguia convocar todo mundo para ajudar na
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grande tarefa com que ele empolgou o País iriteiro. A convocação que ele fez

à Fundação Roberto Marinho e que teve apoio integral no programa da PróMemória uma coisa que o País vai guardar com carinho. Aloísio Magalhães,
hoje, retorna inerte ao solo pernambucano, mas ele deixa uma página marcante de uma passagem i na pagável da sua capacidade intelectual que vai, sem
dúvida nenhuma, representar um marco na grandeza cultural do Nordeste e
do BrasiL
__ O SR. LOlJRIV AL BAPTISTA - Sou muito grato ao eminente Senador Nilo Coelho pelo aparte que muito enriquece o meu pronunciamento, falando da personalidade de Aloísio Magalhães~
Somente agora tomei conhecimento do discurso, preferi<?gontem, p~lo
effiinenie Senidor Aderbal Jurema, em nome da representação pernambucana, enaltecendo a memória do seu insigne conterrâneo, falecido na Itália.
Com a aproximação feita pelo eminente_ Sena~or Nilo Coelho, cresceu a
minha amizade com o saudoso Professor Aloísio Magalhães, em virtude da
intendificação do nosso relacionamento, do qual resultaram benefícios para
São Cristóvão e Sergipe.
Não poderia, por conseguinte, permanecer silencioso, daí a razão pela
qual ocupo esta tribuna, a fim de externar os agradecimentos do meu Estado.

O Sr. Lázaro Barboza- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ouço, com muito prazer,o eminente
Senador Lázaro Barboza.
O Sr. Lázaro Barboza- Eminente SenadOr Lourival Baptista, nãO tive a
felicidade de prívar da_amizaQe pessoal do ilustre desaparecido, esse hOmem
noti'ivel que deu uma contribuição fabulosa ao patrimônio artístico cultural
do nosso País. O Professor Aloísio Magalhães é pranteado hoje não apenas
pela sua terra natal. Em nome da representação do PMDB nesta Casa, respondeildo neste instante pela Liderança, aSsocio-me às manifestações de pesar de V. Ex' para dizer que não apenas Pernambuco, não apenas o Nordeste,
mas o Brasil perdeu, com a morte de Aloísio Magalhães, um dos seus grandes
·
filhos.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex•, eminente Senador Lázaro Barboza, externando em nome da Liderança do seu Partido, as
expressões de sincero pesar, ao mesmo tempo em que realça os atributos da
personalidade do ilustre brasileiro, que foi Aloísio Magalhães.
Sr. Presidente_, a ele me ligavam laços de amizade e admiração, lastimando o seu desaparecimento quando muito poderia fazer pelo País no setor de
sua especialidade.
O Jornal do Brasil, em sua edição de segunda-feira última, 14 de junho
passado, promoveu consagradora homenagem a esse eminente intelectual, intitulada: ••Brasil Perde um Artista e Líder Cultural, - 1927/ 1982'' reunindo e condensando informações de grande in_tCresse cultural, cuja incorpo~
ração ao texto desta breve comunicação solicito, associando-me, destarte, àquela iniciativa desse grande órgão da imprensa brasileira. Era o que tinha a dizer,
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOUR!VAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Rio de Janeiro -

Jornal do Brasil
Segunda-feira, 14 de junho de 1982
Aloísio Magalhães
*1927. 1982

BRASIL PERDE UM ARTISTA E LIDER CULTURAL
Brasília - Faleceu ontem, por volta de uma hora da manhã, no Hospital
Civil de Pádua/Itália, vítima de dois derrames cerebrais, o Secretário de Cul~
tura do MEC, Aloísio Magalhães, 55 anos de idade. As providências necessárias pa:ra remoção do corpo já estão sendo tomadas pela Embaixada do
Brasil naquele pais e a previsão de desembarque no Rio é para a próxima
quarta-feira, dia 16_. No Palácio da Cultura o corpo serâ velado por 24 horas.
Aloísio Magalhães serâ sepuliado no mausoléu da família, em Recife e o
Ministro Rubem Ludwig já confirmou Sua presença e a de sua esposa, D. Jurema, aos funerais._
-Aloísio não era simjJlC:sritente um colaborador do Ministro da Educação, mas um querido amigo da família e, dificilmente, dei_xaríamos de comparecer ao seu sepultamento", disse ontem por telefone, ao Jornal.do Brasil,
D. Jurema Ludwig.
Na sexta~feira passada, ao participar di reunião de ministros da Cultura
de. países de Lí~gua Latina, na cidade de Veneza, Aloísio sentiu-se mal e foi
internado na Clínica· San Giovanni Paolo. A elevaçãO eXcessiva de sua pressão arterial resultou no primeiro derrame e num estado de coma parcial.

•
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Segundo informações de Cec{lia Magalhães, sobrinha do Secretãrio, os
médicos não conseguiram controlar sua pressão e duas horas depOis ele sofreu nova hemorragia cerebral. Submetido imediatamente a uma tomografia
computorizada, os médicos da clínica constataram·que Aloísio já esta....:~- clinicamente morto.
Mesmo assim, o irmão mais velho de Aloísio, Argeu Magalhães, solicitou a sua transferência pai'a o Centro de Reanimação do Hospital Civil de
Pâdua, instituição de vanguarda nos tratamentos neurológicos. Jâ no sâbado
o diretor do Hospital Civil de Pâdua, Dr. Marzinni, inform-ou áf:)Embaixador Gibson Barbosa _que nada mais poderia ser feito e que as chances de
sobrevivência do secretário eram praticamente nulas. Segundo o Embaixador, foi diante dessa comunicação que a esposa de Aloísio, D. Solange, resolveu não viajar mais para -a Itâlia.
Biologicamente, Aloísio f<i.leceu uma hora da manhã de ontem. Entre 2 e
3h da manhã, o Embaixador ligou para o Brasil comunicando o fato à
família, ao Ministro Rubem Ludwig e aos funcionários de plantãO da Secretaria de Cultura, em Brasília.
O CRIADOR E O POLITICO

Ministro Eduardo Portella nomeou-o diretor do ex-Instituto do_Patrimônio
Histórico Artístico Na~ional e permaneceu tftular do órgão mesmo após sua
transformação em secretaria. Ainda na gestão Portdlri. foi eleito pi"esid~nte da
Fuildã:çã() Pró-Miiriôria.
COm a entrada do Mlnísti"õ RubemLudwing no MEC, em novembro do
a rio passado, foi ciiada a Secretaria da Cultura, da qual ele foi nomeado titular, acumulando, assim, simultaneamente, três cargos na ãrea cultural. O próprio MinistrO Rubem Ludwig admitiu ontem que Aloisio cresceu dentro do
MEC, após o iníc10 da su3. gestão, .. Além do notório saber que ele tinha da
matéria, ele tornou-se em pouco tempo meu amigo e correspondeu às boas re-comendações que me -fiZeram dele".
Como amante do patrimônio histórico nacional, convenceu o Ministro
de que as prioridades dentro da área cultural deveriam ser para a memória
histórica brasileira. Segundo comentou um assessor do Ministro Rubem Ludwig, foi esta p~edileç_ão peJo património que causou uma certa mágoa no presidente da FUNARTE, Mário Machado, e que o fez pedir demissão.
Uma das suas primeiras atitudes brilhantes como gestor do patrimônio
foi ter angariado dinheiro suficiente do Banco do Brasil para arrematar em
leilão de Londres Os Autos da Devassa, documentos da Inconfidência Mineira que foram extraviados de mão p-articulares para fora do País. No roteiro
dessa _viagem à Europa, onde foi vítima de derrame, estava incluída a negociação com o Govei--oQ_polonês pa~a trazer de volta ao Brasil todo o material
colhido pelos cientistas da missão dÕ Cop.c;l~ Maurício de N assau, durante a
invasão holandesa no BrasiL

Brasília - Aloísio Barbosa Magalhães, homem de património histórico
por excelência, era considerado nos meios cultura~s t?_rasil~iros e internacionais literalmente como um .. artista plástico de mão cheia, talentoso_ e bemsucedido", como comentou ontem o seu amigo, Marcos Villaça, diretor da
Caixa- Económica Fe-deral.
- -Filho do conceituado médico pernambucano Argeu Magalhães e de D.
UM ARTISTA EM BUSCA DO PRAGMÁTICO, DO COLETIVO
Henriqueta Magalhães - atualmehte com 85 anos e conhecida no ~ecife
como uma das maiores colecionadoras de móveis antigos da região -Aloísio
Em 1961 o advogado e pintor Aloisio de Magafhães decidiu afastar-se
era o caçula de uma prole de quatro: Argeu, o niais velho: hC:rdou- o noine e a
um pouco das galerias, das exposiçõés indiViduã.'is--e coletivas no :Bi-asíl e exteprofissão do pai; Carlos, que é engenheiro; e-o-arquiteto Paulo Magalhães e
rior e dedicar-se um pouco m8is a um, então, emergente setor das artes -plãstiAloísio.
cas, a comunicação visuaL E explicou os motivos:
Segundo informações de su~ sobrinha Cecilia, filha de Argeu, -D. Henri--Achei _qu~or meio do desfg_~. em trabalhos pragmáticos, de uso colequeta não cansa de comentar que Aloísio, desde criança, tinha dotes artísticos
tive, poderia encontrar uma fonte- de quesfões rriuitó maiS Viva e dinâmici- A
mais evidentes que os demais filhos e, apesar de pertencer a uma família abasidêia da participação do coletivo era o que mais me interessava. A atividade
tada, preferia ele próprio fazer seus brinquedos e jogos.
do pintor, demasiadamente subjetiva,"isOlou muito o artista da comunidade e
Iniciando principalmente na pintura, desenvolveu atividade de pesquisa
o que me interessava era retomar este contato de manerra direta e participando domínio da tipografia e artes grãficas quando fundou em 1954 no Recife a
te.
revista O GráflâiXmãdor. Dedicou-se exclusivamente à comunicaçãO visual e
Mas deixou claro, também, que esse rompimento era um problema pesmanteve, desde 1960, no Rio, um dos maiores escritórios de artes visuafs do
soal. Não deixou_ com isso de ver e participar de formas de criação mais subjeEstado.
tivas. E esse rompimento provocou o aparecimento de um dos mais férteis coNesse escritóriO ·ei~ fez s~b ~ncomenda oS siógans e as ffiarcãs dos Bailcos municadores visuais~ brasileiros.
Central e do Brasil. Criou, desenvolveu e gravou os originãiS-pari a produção
sUa paixãO pelo-desiin-0 levou~ vencer numerosos co-~cursos e seu n~rile
das cédulas brasileiras; desenhou a produção das moedas de ouro, prata e
projetou-se nacionalmente pela primeira vez em 1964, quando elaborou o
níquel comemorativas do SesquicCntenãrio da Independência; e coordenou o
símbolo do 411 Centenário do Rio de Janeiro, comemorado em 1965. A partir
grupo de trabalho, Banco Ceó.tral Casa da Moeda, para elaboração do novo
de então passóu a se-dedicar a projetas de logotipos e imagens. São de sua aupadrão monetãrio. Atualmente era contratado permanente da Casa da Moetoria oS Sim bolos do Banco Centra_l, Banco do Brasil e Itaipu Binacional, enda para produzir papel moeda.
tre outros.
Dentre as suas criações de símbolos e anteprojeto de identidade visual
Contrataâo permanentemente pelo Ba~co Central, foi Aloísio de Magadestacam-se o símbolo do 411 Centenãrio do Rio de Janeiro, da Universidade
lhães quem reformulou o aspecto viSual do dinheiro brasileiro, a partir de
de Brasília, Itaipu Binacional, Petrobrãs Distribuidora, Fundãção âienãl de
1967.
São Paulo e Companhia Sousa Cruz. ~considerado um dos melhores pintores de "marinhas" brasileiras e, atlialmente, fazia gravUras da Cidade de
cCprtemils
Olinda, sob os seus mais variados -~guio~. visando divulgar a ~ua cidade prefeSua busca constante de um trabalho comunicativo de forma coletiva o
rida junto à UNESCO.
-levou, em 1971, após pe~quisa de q~as_e_ um ano, a criar os cartemas. E expôs
Aloísio político
63 deles em São Paulo e no Rio, mostrando sua experiência de designe r. -Explicou então o que era o cartema:
Apesar de pertencer a uma família tradicionalmente politica do Estado
-Um cartão postal, como uma fotografia, tem- quadro lados, isto é,
de Pernambuco, Aloísio nunca militou diretamente n9 setor. Dedicava-se
quatro opções para o pega, o lado que guarda afinidade com a outra figura
sempre às artes de um modo geral ••mas todOs oS-POliticos erlli_nentes da.sua
igual. Descoberto o lado de aproximação, é só fázer a montagem. O difícil esfamília pediam-lhe conselhos quanto a procedimentos, idéias, slogans e cotá na_ escolha feliz quando então entra o gosto e o senso estético do artista. O
res", afirmou Marcos Villaça.
material é simples: os cartões postais que uso nos cartemas estão em todas as
Nos bastidores, colaborou em 1950 com a candidatura_do seu tio Agabancas de jornais.
menon Magalhães para Governador do Estado de PernambuCo. Tiriha---: então
Outra experiência a~tístic~ _famosa: de Aloísio _de _Magalhães foi com o linessa época, 23 anoS. Primo do ex-Ministro da Agricultura do Governo- João
vro bilíngue A Informação Esquartejada(The_ Quartered Information. Apenas
Goulart, Armando Monteiro acompanhou também em sua trajetórla polítio título e poucas palavras explicativas, ·a obra, de poucos exemplares, tinha 48
ca:
páginas.
-Lembra Marcos Villaça que, há três semanaS, -ele reuniu-se em Recife
com o seu sobrinho Roberto Magalhães, atual candidato pelo PDS ao GoverUm trabalho gr~ficamente b~m elaborado, consistia na utilização de um
no de Pernambuco, para discutir alguns aspectos- da sua candidatura. Seguncartaz grande, dobrado em oito partes cortada em 16. Uma capa dupla indido Marcos, Aloisio aconselhou-o; •4 Sej_a autêntico e não procure mascararcava que o le~tor poderia começar a leitura visualização por onde quisesse. A
se".
inteilçãó de Aloísio, confeSSada à épOca do lançãmento do livro, em 1971, era
Aloisio entrou para o Serviço Público em 1975 como coordenador do
transformar um objeto de consumo- o cartaz co_merc~al- em objeto de la~
Projeto Centro Nacional de Referência Cultural- CNRC. Em 1979! o exzer, de curiosidade artística ou visual.
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LUDWIG LAMENTA A MORTE DO "VELHO AMIGO"
''Morreu o chefe de família, um belíssirri()Cfi(:Te- de faffiííia; mOrreu um
amigo de pouco tempo, mas jâ um velho amigo; m-orrC:u um arÜsta e. morreu
um excelente Secretário de Cultura do_ MEC, um hoinem que Vinha reali~an
do um belíssimo trabalhO, com suas características pessoais e humanas."
Com- estas pal3vras_, o Ministro da EducaçãO, Rubem LUdwig, definiu
ontem a morte do designer Aloísio de Magalhães, na madrugada de ontem,
na cidade italiana de PádUa, onde estãva intefnãdo desde,-s-exúi~feiia;- quando
sofreu_ dois derrames cerebrais. O Ministro da-Educ8Ção-ilÍnda não escolheu o
novo Secretário de Cultura do M EC, cargo que será ocupadO intednamente
por Irapuã Cavalcanti de Lyra, nomeado sub-secretário há uma semana.
Problema concreto

De camisa esporte e sandálias, o Ministro Rub~rp L_~d!'!:ig atendeu -ontem a imprensa na porta do prédio de· seu -apartamei)tÕ no Rio, na Urca._ Disse ter sido inforinado--da morte de seu auxiliar através de um telefonema do
Chanceler Gibson Barbosa, ·às três da madrugada. Pela manhã, ele foi '(isitar
a família, que mora em Copacabana, a rilulher Solange e as filha~ Clarice e
Carolina.
Rubem Ludwig afirmou que, ao assumir o Ministério da -EduCação, não
teve nenhuma dúvida em manter Aloísio de Magalhães, levado para o órgão
por seu antecessor no Ministério, professor Eduardo Portella~ EÚ:, inclusive,
teve suas atribuições ampliadas, com a criação da Secretaria de Cultura -e sua
nomeação para ocupá-la.
O Ministro da Educação garantiu que, até ontem, ha"via se recusado a
pensar na hipótese de ter que nomear um novo SeCtetárfo de Cultura para o
MEC, "mas agora existe um problema concreto e vou ter de pensar no assunto". Ele praticamente descartou a possibilidade de levar para o cargo Mário
Machado, que há uma semana se demitiU da direção da FUNARTE, ao garantir que ele aceitou um cargo de assessoria do Ministério em Brasília.
Como Mário de A-ndrãde

--Tal e qual Mário de Andrade, Aloísio de Magalhães foi um pen-sador
dos problemas da cultura do Brasil que não se limitou a perisar; mas qUe partiu para a ação. Como o escritor, ele era também um artista e a marca de sua
administração foi jogar dentro dCla todo o seu lado_de criador.
O depoimento é de L~lia Coelho Frota, ~íretora do Instituto Na_c~onal
do Folclore, órgão subordinado à SeCretaria de Cultura do MEC. Ela rCssaltou a democratização da administração de Aloísio- de Magillhães, aspecto
com o qual concordou Paulo Sérgio Duarte, diretor do Instituto N:iCiõnal deArtes Plásticas.
- As diretrizes da linha política da Secretaria - disse ele - foram
traçadas depois de discussões, debates e assembléias dentro dos órgãos da Secretaria, dentro daquele espíritO democrático que víã:mos quandO eStudimtes_
Ele classificou a 3.tuação de Aloísio de Magalhães na áreã cultural do
MEC Coino "'um aposiolado" e lembrou que em Paris, pari onde iria depois
do encontro do qual participava em Veneia, o designei tentaria conseguir da
Unesco o reconhecimento de Olinda como cidade do patrimônio cultural do
órgão e, para tanto, levaria um álbum feito por ele próprio em suas horas de
folga.
Diretor do Instituto Nacional de Música, o maestro Edino Krieger ressaltou que Aloísio de Magalhães "trouxe a sensibilidade do artista que era
para a área da administração pública e teve o grarlde mérito de dimensionar a
cultura do país, pulverizada por órgãos isolados e múltiplos''.
_
O corpo do eX~Secretário de Cultura do MEC, pernanlbuciln-o de 55
anos, chegará ao Rio amanhã, onde serã velado pol- um dia- na FUNARTE, no Paço ou na Biblioteca Nacional- e deverá ser sepultado na quarta~
feira, no Recife.
O Sr. Lázaro Barboza- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Lázaro Barboza, como Líder do PMDB.
O SR. LÁZARO BARBOZA (Como L!der. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado_res;
Como há de Se lembrar a Casa, inúmeras vezes ocupei a tribuna fazendo
críticas ao comportamento do Exm"' Sr. Procurador-Geral da República, rio
célebre episódio de um prefeito nomeado para a Cidade de Anápolis. E foram
tantas as nossas decepções e são tantas as inquietações do próprio Ministério
Público~ que tem, entre nós, a função de fiscal da lei, mas que, em virtude da
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estrutura viciada das nossas instituições políticas, deixa de ter o mínimo de
independência para decidir, que,-interpretando o clamor dos meiosjurfdicos,
do próprio Ministério Público e do povo deste País, que não aceitam que seja
-aquele órgão tão umbilicalmente dependerlte do Poder Executivo, sem poder,
assim, cumprir a sua funçãO constitucional de fiscal da lei, que, louvando-me
nos estudiosos da matéria, elaborei uma emenda à Carta Constitucional vigente, procurando desvencilhar, desvincular. pôr fim a essa dependência do
Ministério Públíco erri relaÇão ao Póder Executivo.
Sabe V. Ex' e a Casa quão difíCil é apresentar ao Congresso Nacional um
projeto de emenda constituciollal, levando em conta que é necessário coletar
assinaturas de 1/3 da representação do Senado e da outra Casa do Congresso
NãCional. Mas, eu me pus, diligentemente, a desenvolver esse trabalho, porque, Sr. Presidente, entendo que ninguém pode estar garantido nos seus direitos se o Ministério ~úblico age politicamente em função da dependência eterw
na ao Poder Executivo, o que acontece não apenas no plano federal, mas também em todas as Unidades da Federação.
Daí por que, Si. Presidente, busquei elaborar esta emenda, propondo
que o Procurador-Ge_ral_ da República seja ileffieado pelo Senhor Presidente
qa República via de uma lista quíntupla do próprio Ministério Público, com a
a_provaç~o prévia do Se11ado Federal, n_C?S _fi?.9l.des.._cta Constituição de 1946,
acabando com a demissiDilictâde qd nutum, dando ao Procurador-Geral da
República um prazo certo de quatro anos para que ele seja efetivamente o fiscal da lei, esteja totalmente imune ãs injunções pofíti~s e possa gozar da credibilidade _inteira da Nação, evitando episódios comO os recentes: o escândalo
da mandi~ca em Per-riãmbuCo e o ~~o do piCfeíio de Anãpolís, em que o MiníSt~rio Público como.lnstit_~ição -acabou_seriamente fesp(ngado ~a lamada
dúvída de quase tOdos os segmentOs da inteligêricia-do País.
A emenda, Sr. Presidente, tem a seguinte redação:
"PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No

, DE 1982

-As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no uso das
atribuições Que lhes Coilfere o ar( 49 da Constituição da- República Federativa do Brasil, promulgam a seguinte emenda à Constituição:
Art. 19 Os caput dos arts. 95 e 96 dã Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
'~Art. 95 _o Ministério Público Federal tem por Chefe do
Procurador-;Geral da República, nomeado pelo Presidente da República para um período de quatro anos. depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre os componentes de uma lista quíntupla elaborada pelo próprío Ministério Público, constituída por cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notãvel saber jurídico e repu ração ilibada.
Art. 96. O Ministério Público dos Estados e do. Distrito Federal serâ organizado em carreira, aplicando-se, no que couber, o
disposto no art. 95 e 200 desta Constituição.

Justificação

Por definição legal, o "Ministério Público da União tem por função zelar
pela observância da Constituição Federal, das leis e atos emandados dos poderes públicos"- (Lei n' 1.341, de 30 de janeiro de 1951, ar!. I•).
Tamanha ~ a sua Íl!lP'?_rtância que a Constituição consagrada toda uma
-seçào (arts. 94-96) à definção das linhas mestras dainstjttiição. Colno doutri"-ii-ou o_ preclaro Carlos Maximiliano, em vez de ser um simples prolongameriM
~ do Executivo no seiO _dOs -tribunais, tornou-se a chamada magistratura de
pé" (Coment. à Const. de 1946, arts. I25-128). Após dizer que o Ministério
Público Federal tem por chefe o Procurador~Geral da República, a Constiw
tuição impõe, para sua nomeação, o preenchimento dos mesmos requisitos
exigidos para a escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal: idade
superior a trinta e cinco anos, notável saber jurídico e reputação ilibada (art.
95).
.
A Lei n9 1.341, de 30 de janeÍ_!'O de 1951, define as atribuições precípuas
c;io Procurador-Geral: "velar pela execução da Constituição, leis, tratados, regulamentos e atos do po-der público em todo o território nacional (art. 30).
Em face de tão relevante função, torna-se im_perio~o que o Ministério
Público seja independente e Tião esteja subordinado a qualquer poder do EstaM
do. Sem isso, não poderia ele zelar pelo cumprimento da Constituição e das
leis.
h

.
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Por isso mesmo, dou_trina a procuradora Edylcéia Tavares Nogueira de
Paula, em trabalho que publicou na Revistt;l de Infor_rnaç-ão Legislativa sobre o
.. Ministério Público e seu posicionamento no E~stãdo de -Qireito";"Possui o Ministério Públíco c_aracteres e~peciaiS que o distinguem de qualquer outra instituição: a unidade,- a indivisibilidade, a
hierarquia e a independência" (op. cit. n'? 72, pag, 84),
Na página seguinte, ao enfatizar a libc~rdade c_om_que o Procurador deve
agir no desempenho de seu munus, acrescenta a mesma autora:
.. De todos esses princípios, talvez este seja o maís importante
para se dar Uma efetiva atuação do Miriistéi;'io Público, aliado ao seguinte: a independência, pelo que seus membros_são tQtalmente independentes dos vários poderes políticos do Estado, e principalmente dos juízes ou-tribunais, perante os quais exercem suas funções,
não podendo t;Stes censurar seus ates, impedir sua ·manifestação ou
cassá-la, devendo_ a ConstituiçãO do Estado atribuir-lhe direitos, garantias e deveres necessários a que essa qualidade seja assegurada.''

•

A magnitude da função do Procurador-Ge_ral_da República impôs ao legislador estatuir na própria Lei Maior os requisitos fundamentais que ele
deve reunir, iSlo é; riofável saber jurídicO e rt:pütação -ilibada.
Ocorre, porém, que a vigente Lei Maior, ao c_onÍrãrio da de 1946, nã6
subordinou a nomeação do Procurador à préViã aprovação do Senado Federal, como se exige para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e para outros cargos relevantes. Ademais, a independência e a liberdade do _Procurador
deixam de existir diante da sua demiS:siQilidade adnuturn. Essa deinissibilidade
torna, de fato, o Procurador subordinado ao Poder ~ecutiv~. Ou ele se conduz sempre ao agrado do Executivo ou é demitido~
" ~
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte7
O SR, LÃZARO BARBOZA- Pois não. Ouço, com prazer, o aparte
de V. Ex•
O Sr. Luiz Cavalcante- Nobre Senador Lázaro Barboza,justamente estas suas derradeiras palavras, com as quais eu não contaVa e alegro-me ~uito
com isto, é que motivam este" meU aparte. E: que a Constituição fala em harmonia e independência dos poderes. Mas, cada vez mais, eu compreendo menos esta independência, QUando a casa:Maior do Poder Judiciário, para lá se
chegar, depende apenas do chefe de um dos Poderes. Para mim, enquanto
não for des.coberto o remédio para sanar esta falha, não se pode falar em independência do Poder Judiciãrío. Muito obrigado a V. Ex•

'J
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O SR. LÃZARO BARBOZA- Agradeço a V. Ex•; eniineiife Senador
Luiz Cavalcante. E V. Ex• tem toda razão. Veja V, Ex•, ':'OU aqui sumariar o
que aconteceu no episódio do prefeito nomeado de Anâpolis. Sumariar mais
uma vez: um deputado da Oposição rompe conta~_Opcfsição em troca de ser
nomeado prefeito da cidade de Anã polis. CoiiJ.Q- a_ Con_$_tituição não permitia,
fez-se uma emenda, a toque de caixa, à Carta goiana e ele foi investido sem
perda do mandato parlamentar. Recorreu-se c.o_ntra_a validade çonstitucional
da emenda goiana; o Supremo Tribuna~ Federal, por unanimidade, decidiu
que era nula e que o parlamentar n5.o poderia, sem perda do mandato, assumir qualquer função demissível ad nuturn como soem ser as funções de prefeito de área~ de segurança nacionaL
Ato contínuo, esperamos que o Supremo comunicasse à Assembléia, e o
Supremo fez a comunicação. A Assembléia Legislativa, pela vontade de seu
presidente, e pelo arbítrío do governador do Estado, que também recebeu a
comunicação do Supremo, fiz Ouvidos de mercador e aquele ex-parlamentar
continuou recebendo os vencimentos -de prefeito de Anãpolis e o subsídio de
deputado, quando ele, deputado jâ não era, desde o iristante que assumiu a
prefeitura- de Anápolis.
Ingressei no Supremo com uma reclamação para qUe esti:: fiZesse cumprir
sua própria decisão e-o Sr. Procuradqr_-Geral da República trancou os autos
na sua gaveta. Civilizad_amente, em_ plano alto, desta tribun~ pedi dezenas de
vezes que o Sr. Procurador designasse alguém para emí(ír"(, pareCer contrário
ou a favor, não me interessava, no$_ autos, petinitindo assim que o Supremo
os apreciasse. Nada disso fazia o Procurador. Até, nobre Senador Luiz Cavalcante, que eu tive o desprazer de ver nas manchetes da _imprensa, que o
Procurador-Geral da República, eni meío ao escândalo da mandioca, querespingou na Procuradoria Geral da República de forma tão desagradável, ele,
nas manchetes dos jornais, se banqueteando com o Prefeito de Anãpolis,
aquela mesma autoridade de cuja sorte dependia Q _Q_ronunciamento do
Procurador-Geral da República. A imprensa iiltelra da País notiCiou -isto.

Agastado, dei conhecimento ao_ Senado do fato~ m~s nada foi feito até o
iilstante em que perdi a pacíência, assomei ã tribuna e anunciei que iria pro~
Cessar por Crime de responsabilidade o Procurador-Geral da República, por
desídia no cumprimento do dever. E expliquei as razões. Porque, jã àquela altura, o prefeito de Anápolis dizia que íriá voltar à Assembléia, se descncompatibilizando da Prefeitura Pe Anápolis, p~ra disputar a sua reeleição para
deputado estadual. Estive no gabinete do Presidente do Supremo Tdbunal
Federal e dei ciência ao Ministro Xavier de Albuquerque da decisão que eu
havia tomado. E o Presidente do Supremo me pediu algumas horas para desenvolver gestões. Eu disse ao Ministro que eü não tinha ido ao Supremo
para pedir a ele Providências junto ao órgãô maior da Procuradoria-Géral da
República, junto aÕ Procu_rado_r~Geral da Repúblcia. EU tinha ido manifestar
ao Presidente do Supremo TribuÕal Federal o meu apreço pela Justiça como
instituição e- para dizer a S. Ex' que se o Supremo Tribunal Federal viesse a
ser t3;mlJém respiilgado, não seria porque o Senador de Goiãs se portar como
-um afoito. E_deritro~de poucos dias o Procurador-Geral da República soltou
os autos, dando um p'afecer ciué rlão é de sua lavra, mas de um seu subordinado, dizendo que. realmente tínhamoS razão. Não poderia, aquele cidadão-,
acumular a função de deputado e de prefeito. No mais, que ele entendia que
dever-se-ia dar uma ojJçãO,--à(j_UeTã altura, ao cidadão, quando ele jã sabia que
o cidadão, no dia anteriur, havia retornado à Assembléia Legislativa.
Daí por que, nobre Senador Luiz Cavalcante, resolvi estudar em profundidade uma saída para esse tipo de impasse, que deixa mal a própria Justiça
brasileira. Venho hoje trazer à apreciação do Congresso 'N~cional ~ta emenda, devidamente formalizada, inclusive çom a assinatura de V. Ex•, eminente
Senador LU"ii Cavalcant~. para ver se assim o Minsítério Público, Sr. Presidente e- Srs: Senadores, possa ser o efetivo fiscal da lei, agindO com independência e propiciando que se faça justiça, quando a pãrte agredida, violentada,
bate às portas da Justiça, pedindo a prestação jurisdicional.
Era o que tinha a dizer, Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Marcos Freire, por cessão do nobre Senador Humberto Lucena.

·O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR. S.ERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a mesa pareceres
cuja leitura será feita pelO "Sr. 19-Secretário.
São lidos os Seguintes
- PARECÊRES

PARECER No 456, DE 1982.
Comissão de Redação
Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n9 40, de 1981
(n"' 95/81, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Saldanha DerZi
A Comissão apresenta a redação final do Piojeto de Decreto Legislativo
no 40, de 1981 (n' 95/81, na Câmata dos Deputados), que aprova o texto do
Pro~ocolo de Emenda que ~odifica o artigO 14 da Convenção para a Unificação de Certas Regras em Matéri~ de Ass~stência e Salvamento Marítirilos,
de 23 de se_tembro de 191 O, concluído em Bruxelas, a 27 de m3io de 1967,
Sala das Comissões, 16 de junho de 1982.-:- Laélia de Alcântara, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Aderbal Jurerna.
ANEXO AO PARECER No 456, DE 1982
Redação final do Projeto de Decreto Legislati"Vo n'? 40, de 1981
(n9 95/81, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso NacioilaraprOvõU~ nos termos do art. 44
inciso I, da ConstitUição, e eu,
, Presidente do Senado Federal:
promulgo o seguinte
.;,.DECRETO LEGISLATIVO No_

, DE 1982

Apron o texto do Protocolo de Emenda que modifica o artigo 14
da Con"Venção para~ U~ificação de Certas Regras em Matéria de Assistência e SalYamento J\tlarítimos, de -23 de setembro de 1910, concluído em Bruxelas, a 27 de maio de 1967.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I'>' I: aproVado o texto do Protocolo de Emenda que modifica o artígo 14 d~ Çonv';nção para a Unificação_de Certas Regras em Matéria de As-
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sistência e Salvamento Marítimos, de 23 de setembro de 1910, concluído em
Bruxelas, a 27 de maio de 1967.
Art. 29 Este Decre_to. Legislativo entra em vigo~ na data de sua publicação.
PARECER N• 457, DE 1982
Comissão de Redação
Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n• 39, de 1981
(n• 88/81, na Câmara dos Deputados).

Relator: Senador Aderbal Jurema
A ComiSsão apresenta a redação final do 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 Canais de Radiodifusão Sonora em
FreqUência Modulada na Faixa de Ondas Métricas (88-108 MHz), concluído
em Montevidéu, a 8 de julho de 1980.
Sala das ComisSões, 16 de junho de 1982.-Laé/ia de Alcântara,
Presidente -~Aderbal Jurema, Relator- Saldanha Derzi.

ANEXO AO PARECER N• 457, DE 1982
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 39, de 1981
(n• 88/81, na Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, no~ te~~os d? art:~~·
inciso I, da COnstituição, e eu,
, PreSidentê do senado Federal, promulgo 9 seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1982

Aprova o texto do Acordo concluído entre o Governo da República Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, para a Coordenação de Consignações e Uso dos Canais de Radiodi~usão Sonora em Freqüência Modulada na Faixa de Ondas Métricas (88-108 MHz), em Montevidéu,
a 8 de julho de 1980.

ANEXO AO PARECER N• 458, DE 1982

de

Redação finãi do Projeto
Decreto Legislativo n9 42, de 1981
(n' 108/81, na Câmara dos Deputados).

FaçO saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
, ,Presidente do Senado Federal,
inciso I, da Constituição, e eu,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

O Cóilgresso Nacional decreta:

Art. 19 É aprovado o texto do Acordo concluído 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, em Assunção, por troca de Notas, a 16 de setembro de 1980.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER N• 459, DE 1982
Comissão de Redação
Redação Final do Projeto de Resolução n9 160, de 1981.
Relator: Senador Aderbal Jurema

A Comissão apreserita a redacão final do Projeto de Resolução n9 160,
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 quirihentos mil cruzeiros).
Sala das Comissões, 16 de junho de 1982 . ......,. Laélia de Alcântara, Presidente - Aderbal J.urema. Relator - Saldanha Derzi.
ANExO AO PARECER N• 459, DE 1982
Redação final do Projeto de Resolução n• 160, de 1981.

Faço saber que o Senado Feder~
VI, da Constituição,- e eu; --RESOLUÇÃO N•

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo concluído ent_re o Gov_erno da
República Argentina, -o Governo âit- ReP-úbliCa Federa-tiVi-cfo Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguaí; para a Coordenação de Consignações e Uso dos Canais de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada
na Faixa de Ondas Métricas (88-108 MHz), em Muntevídéu, a 8 de julho de
1980.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER N• 458, DE 1982
Comissão de Redação
Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n9 42, cfe 1981
(n' 108/81, na Câmara dos Deputados).

, DE 1982

Aprova o texto do Acordo concluído entre o Governo da República Fed ~rativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, pelo
qual ~ estabelece urna faixa "non aedificandi" ao longo da fronteira
dos dois países, em Assunção, por troca de Notas, a 16 de setembro de
1980.

apr~vou,

nos termos do art. 42, inciso
-, Presidente, promulgo a seguinte
, DE 1982

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 milhõe$ e _quinhentos mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I• Êa Universiâade Estadual de Campinas- UNICAMP, com o
aval do Tesouro do Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar
uma operação de crédito no valor de Cr$ 772.500~000;00 (setecentos e setenta
e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS, destinada à suplementação de recursos jã financiados para a
construção do Hospital das Clínicas da UNICAMP, naquela cidade, ohedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER N• 460, DE 1982
Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legisiativo
n• 42, de 1981 (n• 108/81, 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 quafse estabelece uma faixa non aediflcandi ao
longo da fronteira dos dois países, concluído em Assunção, por troca de Notas efetuada a 16 de setembro de 1980.
Sala das Comíssões, 16 de junho de- 1982.- Laélia de Alcântara,
Presidente- Saldanha Derzl, Relator- Aderbal Jurema.

Comissão_ de Red~çã~.
Redação final do Projeto de Resolutão n9 225, de 1981.
Relator: Senador Saldanha Derzi.

A Comiss[o apresenta a redação final do P:ojeto de Resolução n• 225,
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal (MO) a elevar em
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqilenta cruzeiros)' o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissõ_es, 16 de junho de 1982.- Laélia de Alcântara, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Aderbal Jurema.

••
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ANEXO AO PARECER No 460, DE 1981
Redação final do Projeto de Resolução n"' 225, de 1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
; Presidente, promulgo a seguinte
VI, da Constituição, e eu,
RESOLUÇÃO No

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal, Estado de Minas
Gerais, a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (viote e um milhões, cento· e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

•

O Senado Federal resolve:
Art. l<:> É a Prefeitura Municipal de Florestal, Estado de Mina~ Gerais,
nos termos do art. 2'? da Resolução_n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhõe_s,
cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua díviM
da con_soi_Ldad_a, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta ria qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação·-:..- BNf1, destinado à
construção de 100 (cem)_ unidades habitacionais de interesse s9cial e execução
das obras de infraMestrutura necessár:ias, naqUele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do J3,rasil n_o r_e_spectivo p~ocesso_.
Art. 211 Esta Resolução_entra em vigor na data de sua publicação .
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)
publicação.

~os

pareceres lidos vão à

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

-Eunice Michiles- Evandro Carreira- Gabriel Hermes -:_~lmir PintoMauro Benevides - Cunha Lima - -Jutahy Magalhà.es - João Calmon Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Satuinln-õ -- Tancrédo Neves
- Amaral Furlan -·Benedito Ferreira - Saldanha Derzi - José Richa Leite Chaves -- Jaison Barreto - Lenoir Vargas - Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho}-, Estáfinda a Hora do Ex.
·
pediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:
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Votação, em turno único, do Projeto de resolução n9 122, de
1981 (apresentado pela ComissãO de Economia__ CO!UO: conclusãe de
seu Parecer o9 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 Municfpios, favorãvel.
Em votação o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Ca:r:doso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr._ Presidente, Srs. Senadores:
-Ontem, por falta de quorum, não foi votado o projeto _que çonçede um
empréstimo à Prefeitura de Aracaju, Çapltal do Estado de Sergipe. Hoje, volta o projetO, constante do item 1 da nossa pauta, para ser novamente apreciado pelo Senado. No momento em que o S_enado está, d-ia após dia, liberando
essas verbas, concedendo esses empréstimos, nós tivemos a oportunídade de
ouvir hoje, na Câmara dos Deputados, um discurso interessantíssimo de crítica à política financeira do Goveino. O riobre_Deputado_ ceiltraliza sua_çrítica
ao programa, que o Governo _federal, através da televisão, empreende semanalmente aos domingos.
O ilustre Deputado mineiro Darío Tavares, que aqui estã honrando a
nossa sessão, foi Secretário de_ Saúde .d1:1rai],.te _9 Oqv~no~fto atual yic~
PreSidente da República,- ãriãlisa o Programa "O Povo e o Presidente", estabelecendo um ant!.xo na política financeira do Gov~rno. Inicia S. Ex" pelas reduçõ_es _que o povo está fazendo no seu regime alimentar, cauSadas pela reM
dução do _seu poder aquisitivo: S"e o povo já reduziu em 4_0% o seu consumo
de carne, em 30% o seu consumo dt;.leitç,_e!!l20%~o,_s_eu CQnSl!!TIO de pão, se
reduziu mais ainda as necessidades primárias e elementares de sua vida e de
sua subsistência em ra-~ão_d~s di!J.culdadçs, con.clui Qjl~tre p~putado mineiro com uma pergunta que me entrou na alma, e que se fosse levada à televi-
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são, dcsmanch-~ria até o programa "O Povo~ o Presidente":-Dilmte dessas dificUldades todas que o_ povo está passando, ele pergunta: E o povo, Presidente?
Então, ele conclui, depois de um nexo causal entre as diversas .limitações
e privações que o povo está passando: E Q povo, Presidente? O que está sofrendo o povo? O que pensa o povo do seu GoveiriO? O que restringiu o povo
na süéi sobrevivê"nCia~ na sua vida?
Esse discurso, hoje, ouvi embevecido, encantado, na Câmara, cujo autor
está aqui presente, que -é_ ci ilUstre Deputado Darío Tavares. Es$e discurso é
uma espécie de contradita ao título do programa ~·o povo e o Presidente". S.
Ex~ disse que o povo está sofrendo, está passando privações, liinitações, dificuldades, necessidad~s. fome e miséria. Jã que S. Ext- esta aqurpresente, vou
-Prestar-lhe ~esta homenagem, em ·pessoa, aO- ilustre :Deputado que honra a
Bancada de Minas Gerais, que já foi SecretáriO de Saúde do ViceMPresldente
da República, portanto, é um homem que tem um gabarito _intelectual, político, sOcial e IDoral dos mais res_peitáveis~ -Registro isso corri uma certa alegria e
com um certo entusiasmo. Aquela perguntinha, tirada, invertendoMse o título
do programa, num discurso tão sibilino, tão sugestivo~ "ficou gravada em mim
que sou Senador; im3.ginem se i'ssO foSse 1ev3.do à televisão, através do mesmo
canal que o Sr. Presidente da RePública usa com toda a ênfase: uo Povo e o
PreSidente'-'. E o povo, Presidente; o -que é que se fez pelo poVó1 O que é que
está sofrendo esSe Povo?
Esse discurso é interessantíssimo e mostra ainda a percuciênci~ e a petspicáda do autor na análise que ele fez do programa e de suas conseqüências.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Nobre Senador Dirceu

Cúdoso~ não nie parece -despiciendo lembrar a V. Ex" que estã encaniinhan-

do a votação de projeto de empréstimo a Sergipe, e o tempo de V. Ext- já está
se esgotarido.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr.,Presidente, isso tambêm ê um em·
préstimo que nõs estamos fazendo: pedimos um empréstimo à Câmara para
criticar a situação de dificuldade que nós estamos passando, porque essa dinheirama que nós estamos jogando em cima do povo é._..
Só._nesse 15 de junho, são alguns _milhões de cnJ~eirº-s que nós estamos
pondo em circulação. Ontem nós tivemos um to_tar de CrS 793.671.150,00,
que o "Senado liberou para aumentar os meios de pagamento do povo brasileiM
ro, dificultando, através da redução do poder aquisitivo da moeda nacional;
só ontem o Senado emitiu 791 milhões de cruzeiros- só no dia de ontem!
Hoje, na nossa pauta, nós temos, Sr. Presidente, a soma dos empréstimos que
atinge a 40 bilhões, 939 milhões, 245 mil e 240 cruzeiros! Quarenta bilhões,
isto ê; quase cinco vezes o que a Casa da Moeda já emitiu este ano também!
Quase cinco vezes-- está na pauta de hoje. A Casa da Moeda já emi~iu 9 bilhões e só_na pauta de hoje figu~rain einpréstiinos no valor de 40 bilhões! É o
número que os Srs. Senadores vão conceder, através da sua liberalidade, aumCrifarido o riteio cirCulante do País.
.
Em outra circunstância; Sr. Presidente, o acordo do PMDB com o PDS
fixava na pauta 10 pedidos_de empréstimos. Hoje, aqui, nós temos: 1, 2, 3, 4 5,
6, 7, 8, 9, 10, II, 12, 13, 14, 15 emprêstimos! Quer dizer, ô acordo já foi para
o Acre. Eram 10 os empréstimos na pauta; hoje jã figuram IS. Amanhã figu..:·
ratão_ 20.- Portanto, Sr. Presidentç, _sou contra o empréstimo a Aracaju, capital de Sergípe, pelas raZões que- falei e vou requerer verificação.

O Sr. José Fi'O.gelli- Sr. Presiderite, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Corri a palavra para encaminhar a votaçãO, -o riObri Seiladõf José Fragelli.
O SR. JOSE FRAGELLI (Para encaminhar a votação.· Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, falando sobre uma (j_uestão de empréStimO para
uma prefeitura de Sergipe, aliás o eminente SenadOr Hugo Ramos e eti demos
voto em contrário. Eu falo de um assuntO, Sr. Presidente, referente a empréstimo mas, não sobre ele.
Sr. Pres.idente, eu tomo a liberdade de solicitar um pouco a atenção de V.
fx_t- para este ponto no qual vou tocar rapidamente, Eu venho de oferecer um
requerimento à Mesa, a V. Ext-, solicitando que peça ao Banco Central uma
informação sobre se o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul tem apresentado a posição do seu endividamento externo acompanhado do cronograr'nacdos seus v-encimentos. pi::ir que, Sr. Presidente, eu peço a V. Ext- esta informação? O art. 79,da Resolução 63/72, exige como requisito paia ConCess1io
de empréstimos .extf:rriOs-CSSililfor-rriaÇ-ão,- efa -não- veiO no procesSo de pedido de 40 milhões de dólares que faz_o Governo de Mato Grosso. Estou fazenM
do, Sr. Presidente, esta solicita-ção_a-V. Ex• com a-ntecedência, e nãO n-o mo-

e
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menta em que vier para cã-o pedido, para que não se diga que Se estâ fazendo
obstrução. Nisto eu queria que V. Ex• prestasse atenção. Não se diga que no
momento em que chegar aqui o processo; eu esteJa querendO fazer obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)_- Eu prestei atençàQ e já deferi o i-equeiimento de V. Ex' -0 SR. JOSI:: FRAGELL!- Sr. Presidente, a explicação não é só-para
V. Ex• f: para a Maioria e para todos. Eu não quero fazer obstrução. Esse
processo ainda está na Comissão de ConStitUição e)ustiça;.eupedi vlstâ e hã
d-Uas semanas a Comissão não se reúne por falta de n~mero. Eu ~stive na Comissão de Constitufção e Justiça na Semana passada; esfive lá hoje e o _eminente Senador Aloisio Chaves- eSperou 45 minutos p3.ra -abrir a reunião e ela
não teve número. Então, eu estou fazendo este pedido a V. Ex• para não dizer
que eu queria fazer obstrução, no momento em que entrar o processo. Era o
que eu queria alertar V. Ex• e também para mais o seguintC: Pedi aOs eininentes Assessores de V. Ex• que me dissessem o que é questão de ordem e eles me
remeteram ao art. 444 do Regimento,- que diz:
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) PMDB?_
.
O SR. GASTÃO MÜLLER -

Sr. Presidente, eu gostaria que fosse estudado esse assunto. Quando num
processo que·vem·ao COnhecimento do Senado_ ~m requisito essencial, exigido
por lei não estâ cumprindo, qual é-a maneira de Se levantar esta questão? Não
sendo questão de ordem qual questão serâ essa? Reclamação _só, não basta!
Reclamar é alguma coisa que fica rio ar. Não é, vamos.diier assim, uma ob~
jeção fundamentada em lei.
Eu gostaria que este casn fosse estudado pela Mesa, se é que já não o_es~
tá, para que amanhã, quando se levantar esta questão, ela possa ser devida~
mente esclarecida e apreciada. Eu acredito que seja tão~somente ignoiãnCia
da minha parte e que V. Ex• talvez já possa dar a explicação neste momento.
Muito obrigado a V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Acho muito difícil, Senador José Fragelli, que haja algum campo do conhecimento_ humano em que
V. Ex• seja dele ignorante e nele eu seja perito, apenas é uma questão de interpretação, de bom senso.
Preliminarmente eu diria a V. Ex• que não há nem caso de C}uest-ão de ordem. No acompanhamento deste processo, na Comissão própria fevantar-seia a questão de impugnação da continuação dC trãrnitação do_ pro_cesso por
faltar o cumprimento de requisitos que estão aqui na Resoluç_ãp do Congr~s~
so, no art. 79 que V.- Ex' invoCou quando fez o requeríment~ ~e infoinia_çã6. _
Então seria- rio mín1ino uma- qUestão de diligência.

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) --Como vota o Líder do
PDT?
O SR. ROBERTO SATURNINO -

Sim.

O SR. PRESIIJENTE (Jarbas Passarinho) ~ Os Srs. Senadores já po~~m _yotar. (Pausa)
Procede-se à votação.
VOTAM ··siM" O!! SRS. SENADORES:·

Aderbal Jurema - Agenor Maria -Alberto Silva - Aloysio
ChaveS ......:.. "Arriai"al Peixoto- Benedito Ferreira- Evelã.sio Vieira
-Gastão Màllef - Helvídio NUnes- Humberto Lucena- Ita~
rhar FrancO- Jõâo LUdo- José Fragelli- Josê Lins- Laélia de
Alcântara- Leite Chaves- Lenoir Vargas- Lourival BaptistaLuiz Viana - Marcos Freire- Martins Filho- Milton CabralMoacyr D3.11a - Nilo Coelho - Passos Pôrto - Pedro Simon Roberto Saturnino - Saldanha Derzi.

..Constituirá questão de ordem, qualquer dúvida sobre a inter-_
pretação ou aplicação deste Regimento."
Acho que, Sr. Presidente, data venia, essa definição de questão de ordem
talvez seja deficiente: Eu pergunto a V. Ex•: No caso a que acabei de me referir, quando um riquísito exigido pela lei, na informação de um determinado
processo, quando esse requisito não é cumprido, não é observado na for~
mação desse processo, qual é a marleira de se levantar a questão, para dizer
que o processo não está completo? Deveria ser urna questão de ordem. Nos
processos judiciaís, quando um requisito legal falta, _um daqueles requisitos
essenciais, o que acoittece? O advogado levanta o que se chama uma preliminar. Antes de entrar na apreciação do mêiitó da-Questão aPreda~s_e Urna preliminar daquela determinada exigência legal.
--

Como vota o Líder do

VOTA .. NÃO" O SR. SENADOJ?.:·

Dirceu Caidoso.
ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

Henrique Santillo -

Paulo Brossard.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores
jávotaram vai-se proceder à apuração. (Pausa.)
Votaram SIM 28 Srs. Senadores e NÃO I.
--Houve 2 abstenções.
Tolãl de votos: 31.
Vou aplicar o art. 327 do Regimento. Por 10 minutos acionarei as cam~
painhas.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Sr. Senador Dinarte
Mariz chegou sfepois de anunciada a votação, não computo mais o- voto de s_
Ex• Peço descUlpas.
(Suspensa às 15 horas e 40 minutos, a sessão é reaberta às 15 ho~
ras e 54 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Està reaberta a sessão.
Vamos passar à segunda votação do Item I da pauta.
Na primeira votação não houve quorum.
Solicito ã.os Srs. Senadores que retom~m seus luga~es. para procedermos
à nova verificação de-vOtação. (PaUsa.)
Como

vo~a_

o nobre Lider do PDS?

O SR. JOSt: LINS -

SIM.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Sim.

-O SR:-I'R-EStDENT-E (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder

. Agora, quanto ao Plenário, aí sim, no encaminhame~to ou lev~ntando
questão de ordem.

do PDT?

O SR. JOSÉ FRAGELLI -Quanto ao Plenário, Sr. Presidente, porque
o processo passou ·em outras comissões e não o deveria ter passado. _

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PTB?

OSR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -A Mesa dará a V. Ex• uma
solução a essa consulta verbal, em curto prazo.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passamos à votação.
Os Srs._Senadores que o. aprovam ·queiram permaneCer sentados. (Pau~
sa.)

Aprovado.
O Sr. DirCeu Cardos_o ---Solicito vérihcação nominal, Sr.. Presidente.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Aprovado. P~diu verificação noniinal o nobre Senador Dirceu Cardoso,
Solicito aos Srs. Senadores que oc~peni os seus lugares, para a votação
nominal. (Pausa.)
Inicialmente tomaremos o voto dos Srs. Líderes.
Como vota o Líder do PDS?
O SR. NILO COELHO_- Sim.

O SR. ROBERTO SATURNINO -Sim.

O SR. HUGO RAMOS -

Não.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho):..:..: Os s;s. Senadores já podem votar.
Procede~s.e

à votação.

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Á.deriiai Jurema .::_ Alfonso Cafuargo - Alberto Silva Aloysio Chaves - Amaral Furlan - Amaral Peixoto - Cunha
Lima- Diiiarte-Mariz---: Helvídio Nunes- Humberto Lucena-Iiiffiã~iFTa~cO ~]ÜãÕ LúCio~ José Fragelli ~-José Lins- Laélia
âe Al~ântara-:- Leite C~a_ves_- Len()ir Vargas- Lourival Baptista
- Llii.Z Cavalcante- Ll.iiz Freire-- i.uiz Viana- Marcos Freire
- MartLns Filho- Milton Cabral- Moacyr Dalla- Nilo Coelho
-Passos Pôrto - Pedro Simon -Roberto Saturnino- Saldanha
Derzi - Tanéredo ·Neves.
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VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Agenor Maria -

Dirceu Cardoso -

Hugo Ramos.

ABSTEM,SE DE VOTAR OS SRS. SJiNAPO_RES.~

Benedito Ferre"ira-"~ Gastão MUller Paulo Brossard.

•

Mauro Benevides -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores
já votaram, vai-se proceder à apuração. (Pausa.}
Votaram SIM 31 Senadores e NÃO 3.
Houve 4 abs_tenç-ões.
O Sr. Seriador Henrique Santillo está presente mas não votou_. Contarei
como quorum .
Total de votos: 39.
Está apfãvado.
O projeto irâ- à ComissãO -de Redação.

E o seguinte o projeto aprovados
PROJETO DE RESO)..UÇÃO N• 122; DE 1981

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em
CrS 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

•

O Senado Federal resolve:
_
_
Art. J9 Ê a Prefeitura Municipal de Ar acaju (SE), nos termos do art. -29
da Resolução n9 93, de 11 de outubro _d_e 1976, d_pSenado federa_!, autorizada
a elevar cm Ci'$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trlllta e clUatro mil e
oitocentos cruzeiros) o _montante. Pe sua dív_ida consolidada interna, a fim de
que possa contratar u_m ~préstimo 'de igual valor, junt~ à Caixa EconômicaFederal, esta na qualidade de gestora do Fundo _de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à construção, instal~ção e equipamento de 3
(três) creches, 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, 2 de setembro de 1981.- Jasé Richa, PresidenteBernardino Viana, Relator -Alberto Silva- Gabric( H(!rmes - Arnq Damiani - José Fragelli- Benedito Canelas.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Item 2:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 155, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia com.o 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 mo-ntante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 940 e 941, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiçd, pela constitucionalidade e juridicídade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos, José Fragelli e Tãricredo Neves; e
--de Municípios, favorãvel.
Em votação o projeto.
Tem a palavra o nobre Senador_ Dirceu Cardoso.

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do_ or_ador .) - Sr. Presidente, Srs. Sen~_do~:es:,------,-Reponta agora, na pauta das nos~~s votaçõeS de hoje, .o projeto que pede
autorização para empri!stimo ao Munidpío de Nova Venécia;no Estado do
Espírito Santo, que tenho a honra de representar aqui no Senado.
Por força de princípios assumidos hã dois anos, dede 1979, votarei contra Q empréstimO ão município do meu Estado, onde vou buscar votos se for
candidato, e onde fui buscar _votos qu~ndo fui Candidato. (!anheí as -~leições
lá, e mais do que ganhei as ele~ções, nasci senador nO rviunicipio de_NoVa ~e-_
nécia.
De:vo dizer aos pares que não me conhecem, não me querem conhecer e
têm raiva até _de quem me conhece, por que nasci senadOr no Município de
Nova Venécia. Acreditaya na minha çleíção t_an_to que sempre a coloquei no
rol d_os milagres que Deus faz todos os dias e a todas a~ horas pelo mundo in~
teiro. Era um dos inilagres. Quando _dei meu voto, no meu município, no sul
do Estado, apanhei um carro e desapareci de cirCulaÇão. Fui me homiziar
numa pequena propriedade de amigos, no Município de Nova Venécia, na
zona de _mata, levando para ºma casa ÍJ!.abitãda um cozinheiro com o compromisso de que se soubesse fritar-oVo e (azer a;roz e_u iría-{Jas:sar tódO 1? tC?m_po da apuração nesse lugar, sem luz elétrica, sem rãdio, sem televisão, sem
jornais~ _sem comunicação, sem que ninguém ~oubesse.
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~r. P!'_~si~_ente, me ~omiziei no Município de Nf:?va_Venécia. Não assisti à
fase da aPuraçãO: Não tive notícia nenhuma, nunca soube se eu estava na
frente ou estava atrás, se estava perdendo ou estava ganhando, se estava vencendo ou estava_sendo derrotado. Ninguém me disse nada.

Recordo-me que, dias e dias depois, alta madrug-ãda, vários carros apa- receram na propriedade. Descobriram a minha presença de um modo que
voU contar para V. Ex", ao Senado não interessa sãber, mas quero prestar esta
homenagem a Nova Venécia, apesar de-votar contra o· empréstimo a essemunicipio. A quarlto leVam os PrindpioS qúe abraçariiõs:..- À ~noitinha; eu saía
pela estrad-a, passeando sozinho com as minhas idéias e pensando, se a derrota fosse fragorosa demais, o que eu iriã. faZer, se fosse suportãvel podia continuar. Eu me encontrava toda tarde com um peão de um fazendeiro e o cumprimentava. Ele me conhecia e chegou à casa do seu patrão e disse:. "Acho
que o nosso candidato fez uma falta qualquer aí no Sul, porque está escondido aqui, numa propriedade". - Ele está af?- Está. Então, nesse dia em que
_ ele_s_tiver_am o resultado definitivo, era uma-madrugada de domingo, foram lã
levar a notícia. Eu não sabia d.e nada. Chegaram às 2 horas da madrugada.
Não havia luz, era lamparina, acendi a lamparina e atendi ao pessoal. Conversaram uma meia hora, sem dizer nada, e eu louco de ansiedade para saber.
Pela conversa, eu tinha apanhado muito, porque meia hora_ sem dar a notícia... Falei: eu sou um homem duro,__o_ que Deus der _eu como. Vocês podem
contar aí, arriar a trouxa e cont?~_o éaso, que e·ü querO saber. Responderam:
Senador, o Senhor está ganhando por 40 mil votos de.frent~. Não h.á_mais
apuração. Foram já apuradas as últimas- urnaS. O -Serlhor estã ganhando com
urita frente de 40 mil. ACiuilo foi Unia -eJriOçãO-fritensíSSiriüt. Era um domingo
d_e manhã, não pude dormir mais, tomei o meu banho e fui a-ssistir à missa na
Ig_reja de No~Va--venédà. Portanto, naS,ci ~li sena~or da República, nesse município contra o qual vou votar, hoje~ ne:S~ndo-Ihe Oemprésti~o. com Ô coração na mão, nias porque tenho princípios. Pot isSo que fico aqui córiti'a o
meu Partido. Ouço os murmurejes, aqui, desabonadores a mim, por causa
desta minha posição, mas estóu-me ligan_do_ ~uito para isso. Tenho. os meus
_princípi_os _e a __ mi~~a~_c;Qns?iênci_a.
·
Então, fique V._ Ex• sabendo, foi nesse munícípio que nasci senador, lá
que tive a notícia de que tinha sido eleito senador com a maiOria de 40 mil votos. Fui eleito, ganhei alto as eleições. Gã.nhei em Nova VenéCíã, no norte todo, ganhei -no Município do nobre Senador Moacyr Dalla, que me beneficiou: me apoiou, por isso que ganhei em COla tina, por isso que _tive uma diferença de 50 mil votos. Por um milagre, porque não tinha condição nenhuma
de me eleger senadôf.
·
·
Digo, aqui, ao Senado, que foi nesse Município de Nova Venécia, e a que
vou negar o meu voto, que nasci senador da República. Princípio é isto mesmo, Num recanto da mata recebi a notícia de minha vitória. Até então não tinha tido notícia de minha vitória. Até então não tinha tido noticia nenhuma.
Estava pensando em sair por ali, por outros lugares, só Deus sabe quais caminhos eu ia tomar, ?C a derrota fosse esmagadora.
Vou vota_r_contra_e pedir verificação, como fiz com todos os outros projetes.
Também nunca Nova Venécia tivera a honra de ter um senador nascido
seu _município. Depois de vários Coinícios lã, nasci senador na terra de
Nova Venécia. E a eles contei tal fato, pois o -ignoravam.
Muitos supunham estivesse eu na Europa. Os jornais noticiavam isto, eu
que_ não tinha din-h~iro para ·nada, pafã coisa alguma.
Minha caravana tCve dificuldade de recursos para se deslocar.
E fui eleito senador. Por -isso digo: foi o vento, foi Deus que me fez vitorioso. Não foi _mérito nenhum.
eq~.

(0 Sr. Presidente Jaz soar a cainpainha.)
Então, Sr. Presidente, vou ficar contra o empréstimo para Nova Venécia.Quando o rádio hoje anunciar que votei contra, vai arrepiar aquele peSSoal
todo. Mas é isto mesmo. Quem tem princípio não agrada a uns e outros. Marchamos certos, depois, se atingidos, os injustiç_ados, os esquecidos qUe me
prestem a justiça que quiserem - neguem o voto, votem contra, façam·lr que
quiserem. Este é que é o meu princípio. Portanto, contra o empréstimo a
Nova Venécia, Municípi~ do Norte do ~tado, onde fui eleito, ganhei. Quando a notícia da minha vitória me_ chegou, eu estava sozinfio no Município de
Nova V'!nécia.
(0 Sr. Prestdi:izte faz soar a campainha.)
Sr. Presidenle, V. Ex• deve apertar mais a campainha, para cessar o tumulto reinante na Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A última campainha foi
com este fim.
O SR. DIRCEU CARDOSO_ --NoSsos peilsaffieiüos se identificaram.

Quantas vezes entram em conflito, mas, nesta hora, entraram em harmonia.
A paralaxe do nosso c_omportamenio não foi tão ruini. AS:rádeço a V. Ex•
Vou votar contra o empréstimo a Nova Venécia e vou requerer Veríficação de votação. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Agradeço a V. Ex• o seu
conhecimento de balística, com a paralaxe que me faz: muita referência pessoal.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O Sr. DirCeu Cardoso- Sr. Presidente, requeiro verifiCação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Requereu verificação nominal o Senador Dirceu Cardoso.
Os Srs.. Senadores, por obséquio, tomem os seus assentos iridividuais,
para votar. (Pausa.)
Como vota o nobre Líder do PDS?
O SR. NILO COELHO -
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Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PDT?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PTB?
O SI,{. HUGO RAMOS - Não.
O SR. PRESIDENTE (Jatbas Passarinho)- Os Srs. Senadores já podem votar.

O Sellado Federal resolve:
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Nova Venécia, Estado do Espírito
Santo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze milhões,
noventa e um mil e setecentos_ cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter!'la, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto
à Caixa -Econômica Federal,-eSia na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à construção de meios-fios,
galerias pluviais e horto-supermercado, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta R~olução_ en~ra e!TI v!gor na _data de sua publicação.

Item 3:
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 192, de
1981 (apresentado pela ComissãO de Economia COmo conclusão de
_seu Parecer n9_l_.l59, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Valinhos (SP) a elevar em Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oito mi-lllõei,-flove-rita e um mil, quirlhentos viTite 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 votóo Vencido do Senador Hugo Ramos; e
--de Municípios, favorável.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. (9-Secretãrio.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 122, DE 1982
Nos termos do art. 350, cOmbinado com a alínea "a" do art. 310 do Regimento Inierno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Resolução n9
192, de 1981, a fim de que sobre ele seja ouvida a Comissão de Finanças.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1982. - Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Procede-se à votação

a votação do requerimento.

Aderbal Jurema- Affonso Camai-go- Agenor Maria --Alberto Silva- Aloysio Chaves -Amaral Furlan -Benedito Ferreira- Cunha Lima- Dinarte Mariz- Evelásio Vieira- GastãO
Miiller --Helvídio Nunes- Humberto Lucena- João LúcioJosé Lins- Lenoir Vargas- Lourival Baptista -Luiz Cavalcante
-- Luiz Freire- Marcos Freire-- Martins Filho- Milton Cabral
- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Nilo Coelho- Passos Pôrto - Pedro Simon - Saldanha Derzi - Tancredo Neves.
VOTA '"NÃO"' O SR. SENADOR:

Dirceu Cardosà.
ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

Mauro Benevides -

Em votação.

o Sr. _DirCeu Cardoso _-sr:- Presidente, peço a palavra Para encaminhar

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Henrique Santillo -

--Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Venécia (ES) a elevar
ern Cr$ 14.091.700,00 (quatorze milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

e

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 155, DE 1981

Paulo Brossard.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vai-se proceder à apuração.
Solicito aos Srs. Senadores que prestem atenção ao painel porque não
devemos ter equívocos.
Votaram .. SIM" 33 Srs. Senadores; ..NÃO" I, ocorrendo 3 abstenções.
Total 33 votos. Com o Presidente, 34.
Há, entretanto, senadores presentes ao plenário cujO voto não aparece
no painel. Portanto, o Senador Amaral Peixoto, 35; Senador Roberto Saturnino, 36.
Aprovado o projeto, irá a Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador Hugo Ramos, continua sem aparecer o voto de V. Ex• no paínel.
O SR. HUGO RAMOS_= Peço perdão a V. Ex•. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Muito obrigado. Só queria
saber se era defeito do painel ou não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação do requerimento.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No ritmo das aprovações inevitáveis, já cOm quinze minutos, passamos
ao terceiro projeto de empréstimos aos municípios, senf que as Banéadas possam prestar, a mim, inforin-ações sobre.uma preliminar levantada, quando da_
Primeira votação.
Se-há uma combinãção entre as duas grãndes Bancadas de só se apresentarem dez empréstimos por dia,- Por qué~ na Pauta- de hOje, figuram quiDzé
Pelo que ouvi, na reunião das Bancad3:s, eram dez empré_~timos por dia, a não
ser que tenha havido outra reunião de Bancadas, ·a quC eu não compareci, de
que não tive Ciência, eril que se modificou o critério das combinãções preliminares.
Gostaria, aSsim, que-V. Exf,-Sr. PreSldCnte, dO -àlto da magistratura da
Presidência da Casa, indagasse do_Líder do meu Partido por que motivo fiSu-.
ram na pauta de hoje quinze empréstirno"s e" não dez, nos exatos termos do
acordo firmado entre as Bancadas do PMDB e do PDS.
São 15, hoje, Sr. PrCsidente, cOm um volume de diriheiro, com uma liberàçâo de dinheirO que vai atíngir,_ ~oje; - Srs. da g3Jefia, porque o Senado
não está ouvindo -itã.da __:apenas, a 40 bilhões, 938 milhões, 245 mil, 240 cruzeiros e 28 ceiltavos .. : Hoje, dia 6 de junhO, -rePitO, 6 Sen;:1do Federai V-a( liberar 40 bilhões, 938 milhões, 245 mil, 240 cruzeiros e 28 centavos, isto é, quatro
vezes e meia o que o Presidente da República autorizou ao Banco Centrai
emitir dinheiro, pela Casa da Moeda, durante o ano de 1982, ou, em Português mais claro, o Governo federal, através do Senhor- Presidente da República, autorizou o Banco Central p·ara regular os meios- d~ paga-mento, no ano de_
-1982, a emitir nove bilh.ões de cruzeiZ.os pela Casa da Moeda. O Senado, nasessão de hoje, começada há meía hOra, jã ã'pi-o"vou três empréstimos; este é o
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quarto, e liberará, som-ente h a pauta de hoje, 40 bilhões, 9]·8-ril.ilhõ~. 24S mil,
248 cruzeiros e 28 centavos; quatro vezes e meia o qUe o Banco Central e a
Casa da Moeda emitfrairi durante o ano. Nós, num df:i, õu tnelhor, das 15 hOras e 30 minutos às 18 horas e 30 mín~tos_desta tarde, Vã.rrios-lib6r~r qUatro
vezes e meia o que o Governõ federal liberou, en1itiu, cunhou, fãbricou dinheiro, em seis meses. Isto é uma verdade contu_n_dente. Diz-em que não éjnflacionário, dizem que isto não vale nada, é dinheiro que nós estamos jOgãodo em circulação. Saibam os Srs. futuros GoVernadores de Estado, que vão
ter, com mão pesada, de fiscalizar o Erário Público, na aplicação-dos minguados dinheiros dos seus orçamentos, que a Casa da Moeda do Brasil, deste
Pais_, emitiu, em 1982, até hoje, sets·meses, noVe bilhões de cruzeiros, em números redondos (9 bilhões e 100 milhões de cruzeiros).~ guitarra do Senado,
manejada por dois Líderes, o Líder do PDS e o Lider _do PMDB, os d~is,
soando o topete, manejando a guitarra vão, em 4 ho~as, hoje, autorizar a
emissão de 40 bilhões, 938 milhões, 245 mil, 240 cruzeiros e :?8 çentavos. Pesando, Sr. Presidente, sobre a vida brasileira um percentual de uma carga inflacionária notável...
_
Mas os Senadores, depois desse ato, assistirão ao -j_ogo da Espanha com
Honduras e, logo à noite, as notícias da guerra das Malvinas e dominarão o
sono dos justos. Não tão jusros,--p-otque já estou nà(ándo, aqui no Senado,
através dos conta tos íntimos, cordiais, fraternos; travados entre dois Senadores que daqui da nossa __Bancada~ Sr. Presidente, e principalmente da Bancada
da Oposição, vai- sair o- próximo membro da Academia Brasileira de Letras.
Vai sair daqui, através dos cantatas permanentes, fraternais, atenciosos, entre
o ilustre imortal Luiz Viana Filho e outro da Bancada da Oposição que vai se
candidatar à imortalidade da Academia Brasil~ira- ~e -LetraS-; quC 'é O nosso
eminente colega Paulo Bross_ard. Isto é pertínente ao .lssun·t·o, porque esiam.os
falando sobre a iinortalidade, a imortalidade da fome do povo e 6ifa é a imortalidade da inteligência brasileira.
Sr. Presidente, vamos ter essa surpresa, três membros desta Casa n(). Academia Brasileira de Letras, se Deus quiser; antes do fim do nosso mandato: o
ilustre Senador Lui_z Viana Filho, o ilustre Senaôor José Sarney e o ilustre
também, mas futuro, membro da Academia Brasileira de Letras, o Senador
Paulo Brossard. Estou adivinhando, através dos çontatos de primeiro, segundo e terceira graus, entre o ilustre membro da Academia e o npss_o ilus_trado,
culto e brilhante ex-líder da Bancada, e membro do PMDB e candidato a Senador Paulo Brossard pelo Estado do RjQ _Grande do_ Sul.
Sr. Presidente, para o nosso requerimentO peço o auxílio na discussão
dele, do nosso jurista, que hoje integra a bancada de ÜQosição, Hugo Ramos.
Que traga S. Ex~ as suas achegas na discussão da injuridicidade com que se está encaminhando esse projeto, para o qual não foi ouvida a Comissão de Finanças. Pediria que, logo após o meu pronunciamentO, -que o nobre Senador
Hugo Ramos, como fez na Comíssão de Constituição e Justiça, da qual ele foi
um dos membros mais proeminentes, entre na discussão, sustentandO os seus
pontos de vista contra o empréstimo ao municfpíô de V alinhos, do Estado de
São Paulo.
Sr. Presidente, o requerimento que nós estamos encaminhando, e que o
Senado vai apreciar, é apenas este, pedindo para que se suste o andamento
desse empréstimo e que seja ouvida a Comissão de Finanças sobre a legitimidade, a justiça, a segurança desse empréstimo; se deve ser concedido, se o munic[pio atende a essas condições. Aguardamos, portanto, o pronunciamento
do_ ilustre Senador Hugo Ramos, que integra com bTilho inexcedível a Bancada daqueles que resistem. Dos três que reSisféin, ainda, nesta Casa, aos pedidos de empréstimos, porque os outros foram todos no caudal inestancável
que o PMDB e o PDS formaram, aqui, neste Plenário, votando pelos empréstimos. Omiti o ilome do nobre Senador que tem votado contra os empréstimos mas que não tem falado. Está aguardando a_ sua Voz para quando for recebido na ilustre Academia Brasileira de Letras. Nós teremQ~_oportunidade,
pela primeira vez na nossa vida, de vestir um smoking para ter a honra de assistir a sua posse numa das cadeiras da Academia Brasileira de Letras.
Portanto, Sr. Presidente, suscito a voz do nobre Senador Hugo Ramos
para, juridicamente, destroçar a injUridicidade desse empréstimo ao município de Valinhos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (.Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) ...,.. Em votação o requerimento.

O Sr. Hugo Ramos- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Ramos para encaminhar a votação do requerimento.
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O SR. HUGO RAMOS (Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vou atender aos apelos do meu nobre c_olega Dirceu Cardoso, para reiterar, desta tribuna, inúmeros conceitos que·na Comissão de Constituição e
Justiça venho sistematicamente defendendo, no sentid0 de considerar que todos os empréstimos internos não têm, absolutamente, nada a ver com o pronunciamento do'Sehado da República. O art. 42, JV, da Constituição e o art.
42, Vl, da Constituição, mostram, a um simples exame perfunctório, que não
se trata da mesma matéria-, posto que, se da mesma matéria se tratasse, obviamente a palavra emprêstimo estaria também inserida no art. 42, VI, da Constituição Federal.
O ponto de vista do nobre Senador Dirceu Cardoso é no ~entido de que
esses empréstimos estão acelerando o problema inflacionârio do País. E, efetivamente, S. Ex!l tem tOda razão, quando se verifica que; da data da proposição de cada um desses empréstimos, há um distanciamento, um tempo tal
--decorrido -que já a moeda está realmente prejudicada no seu valor, ou seja,
para que se possa realizar as obras que são solicitadas, mister se faz aumentar
o valor do empréstimo para que com mais moeda se consiga o mesmo valor
que é, no fundo, o resu_ltado da inflação.
De maneira, Sr. Presidente, que, no meu ponto de vista pessoal, dou inteira razão ao nobre Senador Dirceu Çardoso no referente à questão inflacionária. Mas a meu ver não é ~te o ponto princiPal. O ponto, a meu ver digno
de exame por parte do Senado, é refei"ente à incompetência que tem o Senado
para discutir, projeto por projeto~ os emPréstimos internos. V. Ex• há de verificar, por exemplo, que, os termos do art. 42, VI, se referem à proposição feita
pelo Senado, ou seja, às reSOluções púa cada caso--específico. E a Constitu'içâO não rilenciõn"a o caso de uma resolução normativa, que é o qu~ acontece no à!féiente às Resoluções O'i'S 62 e 91.- Sr. Presidente, em díscurso que aqui foi p~oferido há algum t~mpo, - e
agora impresso e que vai ser distribuído a todas as prefeituras do Brasil, a todos os Estados, a todas as Câmaras e a todas as Assembléias- procuro despertar, neste País, o interesse para codificar o problema, que é gravísslirio, das
finanças .da Nação.
Compreendo, perfeTtamente, que o Senado d~Ya_ ser chiffiado toda vez
que o credor exigir o aval d~ União 1 cons~d~rando a impossibilidade das garantias que lhe sejam oferecidas pelo -Mu-nicípiO Ou Pelo Estado. Mas, em havendo aquiescência do credor, não há por _que o Senado envolver-se nessa
matéria, tendo em vista, sobretudo, o disposto no arL lO, da ConstituiÇão Federal que se refere ao problema da intervenção quando o Estado ou Município deixam de pagar, durante-dois an6s.consecutivos, aS dívidas consolidadas
- não Confundir com dívidas fundadas. Aí se dá o instituto da intervenção e
a ffianei~a pela qual, na própria ·coiistituição Federal se verifica o socorro àqueles que emprestaram dinheiros aos Estados e municípios e estão à espera
doS referidos pagamentos.
_ Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que há um aspectO político relevantíssimo na matêria. É que alguns dos nossos colegas, Senadores, entendem
que seria de todo interesse individual de cada um dos Srs. Senadores, com referência à política do Estado ou à política do municíPio, ter esse entenç:límento ou essa predominância da posição do Senado ,em conceder ou não os empréstimos. Mas ê uma lesão evidente ao sistema federativo. Estamos invadindo seara alheia. Se o tnunicípio ou o Estado, qualquer deles, tiver capacidade
para obter empréstimo e o credor aquiescer deSse- empréstímo não há quem
possa evitar a elaboração e o contrato. Se o credor resolver emprestar ao E_stado, com ou sem a anuência do Senado, ele vai emprestar, desde que as garantias sejam sólidas.
De maneira, Sr. Presidente, que este ê o apelo que venho reiterando ao
Senado, no sentido de compreender que a nossa competência estâ adstrita
apenas aos empréstimos externos.
Com referência, no entanto, aos emprêstimos internos, temos o pronunciamento prévio do BNH, do BNDE, da Caixa Econômíca, que são organismos que estão vinculados aos Estaêfos e à União, e que têm capacidade de
sohra, através do elenco dos seus técnicos, de examinar com profundidade o
problemá da capacidade ou não dos municípios e- dos Estados de r~solver o
empréstimo então solicitado; não havendo necessidade de espécie alguma do
Senado Federal também se pronunciar sobre a matéria, atendendo ainda a
circunstância de que, atê hoje, nenhuma vez eu verifiqu_ei qUe o Senado tenha
contrariado pronunciament0 do Banco Centra!. E este, o Banco Central, reiteradas vezes, tem declarado que lhe cabe o direito de vetar a pretensão do
Estado ou do município, iSto é,"ê o órgão que s-e sobrepõe ao próprio Senado
Federal.
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De maneira, Sr. Presidente, que reiterando a posição pessoal, e não da
minha Bancada, isto é, não envolvendo o pronunciamento do nobre Senador
Nelson Carneiro, eu entendo, com a devida vênia~ que esse projeto deva ser
rejeitado pelo Plenário do Senado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Sen8.dores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitado.
Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - V. Ex• será atendido. Solicito
aos Srs. Sen'adores que ocupem os seus lugares para votação.
Como vota o nobre Líder do PDS?
O Sr. DirceU Cardoso -

O SR. JOSf: LINS -

Não .

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Não.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarin-ho)- Como vota -onobre Líder
do PDT?
O SR. ROBERTO SATURNINO __:_-Não.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PTB?
O SR. HUGO RAMOS -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se V. Ex•, Senador Hugo
Ramos, como Líder, vota .. NÃO", significa que está contra o requerimento
do Sr. Senador Dirceu Cardoso.
Os Srs. Senadores já podem votar.
Procede-se à votação.

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Agenor Maria - Dirceu Cardoso - Nelson Carneiro- NilO
Coelho.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema -Alberto Silva- Aloysio Chaves- Am~ral Furlan
-Amaral Peixoto -'Benedito Ferreira- Bernardíno Viana- Cunha: Li-ma
- Dirnate Mariz- Evelásio Vieira- Helvídio Nunes- Henrique Santillo
-Hugo Ramos- Humberto Lucena- João Lúcio- José Lins- Lenoir
Vargas - Lourival Baptista - L~iz Cavalcante - Luiz Freire - Marcos
Freire- Martins Filho......:._ Mauro Benevides- Moacyr Dali a- Passos_fôrto- Paulo Brossard- Pedro Simon- Roberto Saturnino- Tancredo Ne~
ves.
O SR. PRESIDENTE (Jârbas Passa~inho)- Se todos os Srs. Senadores
já votaram vai-se proceder à apuração. (Pausa.)
Votaram "SIM" 4 Senadores e "NÃO" 29.
Não houve abstenção.
Total de votos: 33. Com o voto do Presidente, 34.
RejeitadO o requerimento.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma declaração de voto.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma declaração de voto.)- Sr. Pre·
si dente:
Devo agradecer ao nobre Lider, Senador Ní_lg Coelho, que me deu u!pa
surpresa agradabilíssimã; fico éitê mais ou menos comprotnetldo Com o- lido
de lá; nestas Malvinas de leste e oeste, agora vou para as Malvinas de leste,
porque o Senador votou comigo, ouviu o meu discurso e então fico sat_is_f6it?,
porque S. Ex• foi permeável às idéias que aPresentei, hoje.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• dispõe de 5 minu.
tos.
O SR. DJRCEU CARDOSO- Então, Sr. Presidente, enquanto recebo
sempre o "NÃO'\ a-qui, ontem, até surpreendi o Líder em murmurações com
o pessoal do lado de lá, contra mim, pois ouvi algumas con:vefsas. Aliâs, fãz
aqui, ao meu lado, uma observação o nobre Senador Marcos Freire, dizendo
que eu agora sou o líder do Líder do Governo; eu até gostaria de ser o Líder
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do Govern~, porque, Sr. Presidente, aí iião passaria nenhum empréstimo,
aqui.
Então, Sr. Presidente, a esta altura dos acontecimentos, eu não tenho nenhum a palavra de agradecimento, pelo contrário, estou vendo que o meu
Líder está com uma vontade louca de me expulsar da Bancada, e eu tenho que
agradeCer a colaboração do nobre Líder do Governo, que votou "SIM", ao
meu requerimento.
Requeiro, Sr. Presidente, a cópía da folha de votação, que vou guardar
no escrínio âas minhas recordações. como uma das conquistas mais altas da
minha vida parlamentar. (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex• serâ atendido.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa·se à votação do pro·
jeto.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Está aprovado.
O Sr. Dirceu Cardoso-- Solicito verificação nominal, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Pede verificação nominal
o nobre Senador Dirceu Cardoso.
Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares, para procedermos
à nova verificação de votação. (Pausa.)
Sr. Presidente, eu queria encaminhar.

O Sr. Dirceu Cardoso -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas PaSsarinho)-- Não, jã foi feito o encami·
nhamento. Perdão, V. Ex• tem razão, mas pediu no momento oportuno?
(Pausa.)

.

.

•

_

.

Não Pediu no momento oportuno. Esta eu ganho.
O Sr. Dirceu Cardoso -

V~

Ex' ganha todas, eu é que não ganho nenhu-

ma.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não. V. Ex• ganha atê
sempre, mas desta vez vou passar à votação.
Nós ambos fomos equivocados quanto ao processo, e V. Ex•, no fim,
não pediu no momento oportuno.
Passa-se, portanto, à votação.
Como vota o Líder do PDS?

O SR. NILO COELHO - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) PMDB?

Como vota o Líder do

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) PDT?

Como vota o Líder do

O SR. ROBERTO SATURNINO- Sini.

o· SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do
PTB?

O SR. HUGO RAMOS -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa.)
Procede-se à votação
VOTAM "'SIM"' OS SRS. SENADORES:

------Aderbal Jurema - Agenor Maria- Alberto Silva- Amaral
Furlan- Amarai Peixoto- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Cunha Lima- Dinarte Mariz- Evelásío Vieira- Helvídio
Nunes- Humberto Lucena- João Lúcio- José Lins- Lenoir
Vargas - Lourival Baptista - Luiz Freire - Marcos Freire Martins Filho - Mauro Benevides - Milton Cabral - Moacyr
Dali a- Nelson Carneiro- Nilo Coelho- Passos Pôrto- Pedro
Sin10n - Robertõ SatUrOfno.
VOTAM "NÃO"" OS SRS. SENADORES:

Dirceu Cardoso - Hugo Ramos.
ABSTÊM·SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:.

Henrique Santillo -

Paulo Brossard.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores
já votaram, vai~se proceder à apuração.
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Saliento que hã mais de 34 Senadores no plenãriO. (Pausa.)
Votaram SIM 27 Senadores e NÃO 2.
Houve 2 abstenções.
Total de votos: 31
Solicito aos Srs. Senadores que estejam presentes e que não tenham tido
registro no painel que, por obséquio, decli'nem seu voto.
Senador Itamar Franco; 32. Senador Tancredq_Neves 3~; c_om o meu voto, 34.
Aprovado.
O projetoirâ à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado

•

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 192, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em
Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oito milhões, noventa e um mil e quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

•

O Senado Federal resolve:
Art. l~" É a Prefeitura Municipal de Valinhos, Estado de São Paulo, nos
termos do art. 21' da Resolução nl' 93, de 1 I de outubro de 1976, do Senado
Federal autorizada a elevar em Cr$ 28.091.520,00 (Viiite e ·oito milhões, noventa e um inil e quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,
junto ao Banco do _Estado de São Paul_p S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco_ NaciOD.al da Habitação- BNH, destinado a execução de
obras de infra-estrutura no ConjuQto Habitacion~l.'~Jar:dim das Figueiras",
da Companhia Habitacional Popular Bandeirante, programa FINCjFISIP,
naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à
apreciação dos Projetas de Lei da Câmara n•s 121, de 1981, 17 e 20, de 1982,
das redações finais dos Projetes de Decreto Legislativo n9s 29 e 35, de 1981, e
do Projeto de Decreto Legislativo n' 24, de 1981.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Item 4:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 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 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 !981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do' Senador Hugo Ramos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 123, DE 1982
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea a do art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Resolução n'i'
183, de 1981, a fim de que sobre ele seja ouvida a Comissão de Finanças.
Sala das Sessões. 16 de junho de 1982. - Dirceu Cardoso.
O Sr. Dirceu Cardoso- Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Conoedo a palavra ao
nobre Senad_or DirCeu_ Cãtdoso, autor do requerimento, para encaminhar a
votação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Colhe-nos a pauta dos nossos trabalhos na apreciação do Projeto de Resolução n9 183, que autoriza aó Governo do Estado do Ri_o Gfande do Norte
a elevar em 29 bilhões, 374 mil e 200 cruzeiros, o montante da sua dívida consolidada, tendo apenas parecer da Comissão de ConstituTçã-o e Justiça porque, no caso, a Comissão de Municípios -não pode ser ouvida, pois o empréstimo é de interesse do Estado e não de município.
Sr. Presidente, sabidamente temos enfrentado uma situação difícil através desses 3 anos de luta" contra os empréstimos. Or.tem, quando me deslocava do Rio para Brasília, tive a sensação de que tinha terminado a minha luta
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contra os empréstimos, para a alegria dos prefeitos, para a satisfação dos governadores e para um prazer recôndito dos meus ilustres pares do Senado Fe--·
deral.
.E: que, sf. PfeSidente, ontem, por um momento em -que a fatalidade podia nos colher, poderíamos ter sido vitima de um inCêndio no avião, fomos
§idvertidos para tanto, em meia hora de angústia e quase desespero, quando o
comandante do avião nos anunciou que em virtude de uma pane, teríamos
que usar as portas de emergência - eu tinha sido destinado a abrir uma dessas portas, porque estava sentado ~o lado- naquele instante, Sr. Presidente,
que p"ara mim durou uma etefnidade, em verifiCarldo clue tanto sacrifício duraiite a· minha Vídã., ia se pei-dú itaque-le momento e, talvez, devorada por um
incêndio .
Então, Sr. Presidente, vou confessar: pensei primeiro na minha familia;
segundo, pensei nos empréstimos do Semido, e pensei, Sr. Presidente, naqueles que iriam ficar livres de mim. Sr. Presidente, quando eu morrer, pouca
gente nesta Casa tem o dire:ito- de falar sobre mim, pouca gente. Vou deixar
uma indicação aqui: "Não quero choro nem vela". Pouca gente vai ter direito
de falar sobre Dirceu Cardoso. (Risos.}
Sr. Presidente, permita-me conservar a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A palavra de V. Ex• estâ
assegurada, a dúvida é quanto ao testamento. (Risos.}
O SR. DIRCEU CARDOSO- Ás disposíções de última vontade, mas
vou deixar uma carta aqui ao Senado.
Sr. Presidente, o Senado poderia ser colhido com a rriorte de 5 Srs. Senadores: primeiro o nobre Presidente do PDS do Rio de Janeiro, Senador Amaral Peixoto, meu chefe de grandes campanhas no Estado _e hoje adversãrio
meu, mas sempre o coloco na torre ebúrnea da minha admiração, do meu respeito e do meu reconhecimento; segundo, o Senador Luiz Fernando Freire. O
Senador Milton Cabral também estava iá, mas como é meu adversário ferrenho, e ainda ontem estava comentando aqui a amargura de me ouvir através
das obstruções, também não faço muita cerimô_nia com ele, não. Tenho feito
tantas homenagens a S. Ex•, e ontem o surpreendi fazendo comentãrios desairosos da minha compostura de combater os empréstimos. S. Ex~ estava também no avião. Estava o Senad_or Itamar Franco, que tornaria Minas Gerais
orfã de uma das suas grandes figuras polítiCas. E, Sr. Presidente, íamos perder
essa figura eminente, do nobre Senador Roberto Saturnino, que também estava no avião. t:ramos cinco Senadores e sete Deputados, o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Presidente da ABI, o irmão do Presidente da
República, que seria o entúfo mais glorioso, pois seria o único que td'ia a-preSença do Senhor Presidente da República.
E, assim, Sr. Presidente, figuras ilustres: o Presidente do INPS, Almirantes que eu conheci, dois Brigadeiros. o avião vinha cheio de personalidades
ilustres, com exceção da humilde figura que está uSando a palavra.
Sr. Presidente, se não fosse a perícia do comandante teríamos morrido,
porque estávamos avisados de corno iríamos saltar, os carros de bombeiros
estavam à nossa espera, as ambulâncias, a pOlícia para identificar os cadáveres bem amarrados, tudo isso foi Jeito; foi Pedido para tirarmos as coisas postiças e -os óculos. Era para morrermo-s, estávamos preparados para a morte;
foi uma meia hora de angústia, e eu pensei, primei-ro na minha familia, pois ia
morrer deixando tantos desolados e iludidos pela minha vida, porque no fim
é que eles iriam ver o que eu fui.
Ontem flz essa corimnicação à Casa e pedi que o Senado se dirigisse à
empresa VARIG, cumprimentando a perícia, ci sangue frio do comandante
Reginaldo, que pousou o avião com técriicas, Com tr3nq0ilidade, com serenidade absoluta, e a pane foi controlada pelo manuseio - desculpem a redundância - ffianual do apã.ielho. Ele não usOU rierihUma aparelhagem sofisticada; for a ffião que operou o avião até parar. Paramos na Base Aérea, onde o
avião ficou detido, não podendo voltar ao outro aeroporto. Da Base Aérea
fomos transportados de ônibus ao aeroporto.
Então, Sr. Presidente, como não morremos ontem, continuamos a nossa
Iuta.-0 sena-do poderia ter perdido vUltos importantes: quatro Senadores dos
mais- ilustres, cujas mortes poderiam fechar a Casa por urna semana, só em
necrológios, pOrque ó Senado nãó poderia fazer dois necrológios no mesmo
dia: terfa qiie fazei primeirO o do Presidente do PDS, eassim sucessivamente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo_ soar as campainhas.)"- Peço a V. Ex~ qtte conclua.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou concluir, Sr. Presidente.
Os Srs. Senadores nem podem imaginar a angústia que nóS experimenta~
mos durante meia hora, que, como disse, parecia uma eternidade. Tanto es-
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forço para morrer num desastre e devorado pelo fogo. Morrer num desastre
de aviãó não tem impoi"tânCia alguma, agora, morrer roído pelo fogo, reduzido pelo fogo, crestado pelo fogo, nas caldeiras de Pedro Botelho?!
Então, Sr. Presidente, em homenagem a este fato que nao ocorreu e que
talvez trouxesse o Senado de luto, e a sessão suspensa, etc, que pelo menos
fosse o projeto remetido à Comissão de Finanças, hoje, rúJJÍ1a homenagem
aos sobreviventes daquele desastre.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Senador Dirceu Cardoso apresentou um requerimento de adiamento da votação, fundamentado no
desastre que não ocorreu e adiamento da possível morte de tantos Senadores.
Em votação o requerimento.
-O Sr. Hugo Ramos- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Ramos.
O SR. HUGO RAMOS (Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Obedecendo aos imperativos da minha consciência, devo dizer a V. Ex'
que, examinando a pauta da Ordem do Dia, verifico entre os projetes apresentados, o de n'? 21, que estabelece uma autorização de 29 bilhões de cruzei~
ros para o Estado do Rio dC Janeiro.
Sr. Presidente, segundo o pronunciamento do ilustre Secretário de Fi.:
nanças do meu Estado, 92% da sua receita estão comprometidos pai-a o -pagamento de pessoal. E aqui vejo que há um empréstimo de 29 bilhões de cruzei~
ros para o Estado do Rio de Janeiro. Há uma maneira, Sr. Presidente, e infelizmente, isso resulta do Próprio sistema dos -trabalhos determinados Pelo R e-gimento Interno da Casa, dé fazer uma obstrução que é o recurso legítimo da
Oposição. No caso em espécie, já não ·po-sso dizer da Oposição maiOr; que
pertence ao PMDB, inteiramente: vinculado aos interesses -do PDS, isto é,
acolhendo os interesses da maioria- doS municípios edos Estados; que são di~
rígidos pelo PDS. É uma acomodação política que estamos verificandO Do
Plenário desta Casa.
Devo dizer ao nobre Senador Dirceu CardoSo QUe-eU tã.-riibêm deveria estar naquele ayião, porém, no Ultimo instante tive qué reCeber o PI-efeito da"-ci:~
dade de Niterói, que foi hipotecar Solidariedade à minha candidatura ao Senado FedeTal e perdi o avião pagando uma multa de 2 mil e poucos cruzeiros.
Veja V. Ex' a proteção de Deus, que me fez não só evitar o susto que passou o
nobre Senador Dirceu cardoso e os demais companheiros nesta Casa, comO a
certeza de que agora evitarei, o quanto possível, viajã.r coin deterritinadas figuras, porque hã certo receio, tal a continuidade de fenômenos desta nature~
za. Aparece uma voz do além chamando alguns precipitadamente.
Mas, Sr. Presidente, tenho reiteradamente, na Comissão de Constituição
e Justiça, votado contrariamente a todos os empréstimos. t uma posição
doutrinária, é uma posição que hã longo tempo, sem quebra, venho manten~
do na Comissão de Constituição e Justiça, isto é, considero que essa matéria
não é pertinente à competência do Senado Federal.
Com referência ao Problema inflacionário, ainda hâ pou-co, Ouvi de um
dos mais preclaros membros desta Casa o comentário de que a díVida inteina
do País vai a cerca de 4 trilhões de cruzeiros e, quando chegarmos ao final do
exercício, essa importância será superior ao próprio orçarllento da União.
Então, Sr. Presidente, quero repetir os números: a dívida vai a mais de 4trilhões de cruzeiros e quando -chegarmos ao fim do exercício esta dívida estarã, evidentemente, perto de 7 trilhões de cruzeiros. Acredito, Sr. Presidente.
que na História do País, quando fizerem o exame do comportamento do Senado Federal, haverá uma crítica acerba e candente contra o procedimento
do Senado, que não tem ouvido a voz do nobre Senador Dirceu Cardoso e de
outros companheiros que com menos brilho, vêm acompanhando S. Ex' no
sentido de obstaculizar, o quanto possa, o prosseguimento desses projetes.
A posição que agora assumo é em decorrência, inclusive, de consulta feita a outros Membros desta Casa, que pertencem ao Estado do Rio de Janeiro,
ou seja. à Bancada do Rio de Janeiro, de que deveríamos proceder à obstrução para evitar que chegue até o n-o1- 21 da paliia dos nossos trabalhos, ou
seja, a sangria de 29 bilhões de cruzeiros para um Estado que está comprometido na sua receita, com mais de 92% para pagariiento dC -pessõaC
Devo dizer a V. Ex•, Sr. Presidente, que ainda hã poucos dhls, no Estado
do Rio de Janeiro, tivemos cerca de 2 mil nomeações no interior pãra apenas
o salãrio mínimo. Feitas as nomeações, publicadas no Diário Oficial, esses
funcionários foram requisitados para a Assembléia Legislativa. E uma vez na
Assembléia Legislativa passaram a ter 150% de gratificação.
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Evidentemente, Sr._ Presidente, que esses fatos, para um Estado que está
vivendo dias sombrios, de uma dificuldade extrema para as suas finanças, ...

•

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem!
O SR. HUGO RAMOS- ..-.em decOrrência de uma -polít'iéa :ldministratiVã1flCõ-ifVeüiente, e não quer culpar diretamente o ilustre Governador Chagas_ F~_ei~as, mas ao_ s~u_primeiro_ escalão, ao ~eu segundo escalão, a9_ seu ter-'
ce1ro escalão, -ou séji,-a tOda a administraçãO <lue cerca S. Ex', d~ tal forma
que fica evidente aos meus coestaduanos que o ilustre Governador Chagas
Freitas jâ não detém o cõmatldo do meu Estado. Várias medidas administrativas são ali realizadas e S. Ex' inidi-ãmCiite afastado de tais ProblemaSJ E
agora que S. Ex' busca uma posição de popularidade, que não conquistou, e é
verdade que o administrador para conquistar popularidade precisa revelar
trabalhos e serviços executados no seu Estado, se V. Ex' for a qualquer munícipe da própria capital do meu Estado, que é á capital da cultura do Brasil, segundo tão proclamada nesta Casa, Cnquanto se tem na conta o antigo Distri~
to Federal, o antigo Estado da Guanabara, V. Ex' há de verificar que.não hã
ninguém ali que conheça e saiba o nome do Secretário de Finanças do Estado, não ~onhece o nome do Secretário df?__Saúcfe do_E_Stado, rlão conhece o
nome do Se_cretário do,Interior e.d~ J~tiça do Estado,nã~~~onhece os nomes
dos Secretários que corilpõem O mlliiiCfPio ·principal do Estado, a revelar,
simplesmente, Sr. Presidente, que, por nãO sefem conhecidos, demonstram,
ao ~~mples e perfun_t~~io -e~am<?,da matéria, que ~e tra~ de verdadeiros administradores omissos. O povo não os conhece e é por essa mesma razão, Sr.
Presidente, por não conhecer seus administradores, que a vitóriã do PTB, do
meu Partido, -no EStácio do Rio de Janeiro, já se anunCia com uma vantagem
consagiadora a Sr' Sandra Cavalcante, que vem tendo, reiteradamente, de
forma uniforme, mansa e pacifica; ·uma pos-ição de-53% do eldtçrado do meu
EStado. E nãO se diga, Sr. Pfesident~, di que Se tratã., aPenas, de uma região
do nosso Estado. Ao contrário, nos 64 Municípios do Estado do Rio de Janeiro; -seja da class(: "A" à classe "E", a iluSúe Sr' Sandra Cavalcante, a Professora Sandra Cavalcante vem obtendo uma estrondosa vitória. A diferença
ainda deveria ser maior, Sr. Presidente, se os funcionários pudessem nessas
enijuêtes, nessas pesquisas, votar tranqüilamente. Mas o receio de que possam, afinal, vir a acont~er fatos desagradáveis n~ sua própria vida adm_inistraliva e profissional, no- Estado, tem evitado o_ pronunciamento dos nossos
funcionários. Em qualquer re-partição do Es~ado do Rio de Janeiro, em qualquer repartiçãÕ da C3f,ital do Estado do Rio de Janeiro, a vitória da Oposição é Consagfado ra.
-De maneira que não temos dúvida, Sr~_P~~_sid~nte, de que haverá necessidade de uma reformulação administrativa profllrlda. O ·que não é possível,
agora, na Ordem do Dia dos nossos trãbalhos, é encontrar uma mensagem
em que se procura dar ao Estado do Rio de Janeiro, para cumprimentos orçamentários, cerca de vinte e -nOve bilhões de cruzeiros. Sr. Presidente não digo
que vá haver intervenção nó- riêrsso EStado poi'QuC a capacidade do povo do
Rio de Janeiro é de tal fon:na que chegaremps a um ponto de poder satisfazer,
ailtda que com imei:tsas dificuldade~ ·ãinda que com um aumento tributário
eXcessivo, que-jã não suporta mais a própria população do Rio de Janeiro, senão, pelo menos, à parte referente aos serviços d_e água, de esgoto, de luz, teleTo-n.e,-enfim, de iocios Õs serviços públicos. Verifica-se que não-hã possibilidade de a gente pobre e humilde arcar com tamanha responsabilidade.
Tenho a impressão, Sr. Presidente. de que tal obstrução é benéfica. Lamento profU:ridamente tomar esta posição perante o Sen8.dc:', perante o Plenário. Mas, de acordo com o pensamento dos meus pares do Rio de Janeiro e
de variados Partidos. por conseqüência, eu entendo que é legítima a nossa posição, não só com referência ao Estado do Rio de Janeiro, mas também com
referência aos demais Estados do Brasil, jâ que _a situação é calamitosa, segundo o pronunciamento permanente do ilustre Senador Dirceu Çardoso.
Pen_n_a_neço na tribuna, ~r_. ~residente, com ~aior_-tranqllilidade_possfvel,
a examíifar esses aspectOs que são re1ivantíssimos, d-ã vida financeira e administrativa-do Estado, olhando o eminente Presidente da Casa, o nosso Senador Cunha Lima, que jã acena com as luzes que me impedem de permanecer
nesta tribuna, para discutir o requerimento do nobre Senador Dirceu C3rdoso. Tão logo este requerimento seja vo_tado, evidentemente. entrará em votação o projeto, quando voltarei novamente a usar da palavra, para examinálo detidamente.
Obrigado a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Em votação o requerimento de
adiamento da votação.
Os -Srs. Seflad9re~ que o aprovarrf queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitado.

•

•
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O Sr. Dtrceu Cardoso -

Sr. Presidente, peço verificação de votação .

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - V. Ex• serâ atendido.
Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares, para Procedernlos
à nova votação. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) PDS?

Como vota o Líder do

O SR. "'ILO COELHO - Não.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder

.

~~~

O SR. HUMBERTO LUCENA -

•

Não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PDTI
S. Ex• não estâ presente.
Como vota o Líder do PTB?
O SR. HUGO RAMOS -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã po· dem votar. (Pausa.)
Procede~se à votação.
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

.

Evelásio Vieira- Hugo Ramos- Lenoir Vargas- Mauro
Benevides- Milton Cabral- Saldanha Perzi.

VOTAm "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema- Amaral Peixoto- ..:_Benedito :Ferreifa-Cunha Lima- Dinarte Mariz- DirCeu Cardoso- Helvídio
Nunes- Humberto Lucena- João. Lúcio -_José LinsLourival Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Viana- Moacyr
Da !la- Nilo Coelho- Passos l'lirto- Paulo _ BrossardTancredo Neves.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores
jã votaram, vai~sç proceder à apuração. (Pausa.)
Votaram SIM 6 Senadores e NÃO 18.
Não houve abstenção.
Total de votos: 24.
Não houve quorum.
De acordo com o art. 327 do Regimento Interno, vou süspender a sessão
por I O minutos, fazendo soar a campainha para chamada dos Srs. Senadores,
a fim de proCedermos à nova votação.
(Suspensa às 17 horas e 6 minutos, a sessão é reaflerta às 17. horas
e /5 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estã reaberta a sessão.
Solicito aos -srs. Senadores que retornem seus lugares, para prOcedermos
à nova verificação de votação. (Pausa.)
Como vota o Líder do PDS?
O SR. NILO COELHO -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Co111o ,yota o Líder do

Não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do
PTB?

•

O SR. HUGO RAMOS -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os demais Líderes não se
encontram presentes.
Os Srs. Senad_ores jâ podem votar. (Pausa.)
Procede-se à votação.
VOTAM "SIM"' OS SRS. SENADORES:

Dirceu Cardoso -_Hugo Ramos- José Fragelli- Saldanha
Derzi.
VOTAM '"NÃO" OS SRS._SENADQRES:

Aderbal Jurema - Affonso Camargó-- Amaral Furlan Amaral Peixoto '""':""" Benedito Ferreira - BernadinO Viana --:-Cunha
Lima - Dinarte Mariz - Evelásio Vieira - Gabriel Hermes Humberto Lucena- Itamar franco·- João Lúcio- José LinsLaélia de Alcântara- Lenoir Vargas- Lourival Baptista- Luiz
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Cavalqmte - Luiz Viana - Milton Cabral - Moacyr Dalla Nilo Coelho- Passos Pôrto- Pedro Simon- Tancredo Neves.
ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

Mauro Benevides -

Paulo Brossard.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores
já votaram, vai-se proceder à apuração. (Pausa.)
Votaram '"SIM" 4 Srs. Senadores; ''NÃO" 25? ocorrendo 2 abstenções.
Totái 31 votos.
Peço o obséquio de verificarem qual o Senador presente cujo nome não
estâ acionado que, por força do Re_gimento, conta para quorum. Havia 33 Srs.
Senadores presentes. (PaUsa.)
Não havendo quem anuncie não houve quorum e todas as matérias em
fase de votação ficam adiadas.
São aS sl!iJuiriles·as matérias· que têffl sua votação adiada

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 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, seiscentos e treze niil e duzentos cruzei~
ros), o montante de sua úívida 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 úhico, -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 (triilta e nove niilhões 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 MunicipioS, favorável.
7
Votação, em turno único, do PrOjeto de Resolução n9 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de Ecqn9rnia como conclusão de seu Parecer n9 145,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexãnia (GO) a el~var 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 Municfpios, favorável.
8
Votação, em turno único, do Projetá de Resolução n9 33, de 1982 (apre.sentado pela Comissão de Economia como cohclusão_de seu Parecer n9 189,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltapira (SP) a elevar em Cr$
29.745.360,00 (vinte e nove milhões, sete:c_entos e quarenta e cinco mil, trezen..
tos e sesseritã 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.
9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como coriclusãci 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, seíscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua divida consolida~
da, tendo
PAORECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de ConStitUição e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios: favorãvel.
lO
- -- Votã.Ção,-em turno ú-ilico, do Projeto_de Resqlução n'i' 108, de 1981 (aprese:f)tado pela Comissão de_ Economia como conclusão de seu Parecer n9 713,
de 1981), que~utoriza o Governo -~o Estado do Rio Grande do Sul a elevar
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em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove j::ruzeiros e setentã. e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER sob n' 714, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitiidori8.1idade-e juridicidade.

PARECERES, sob n's 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
·· (DePerldendo da votação do Requerimento n9 309/81, de autoria_d9 _Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)

II

22
Discussão, em primeiro turno, do -ProJeto .de L(:{ do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contábilt e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n's 573 a 576, de 1981, d~s Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de 'l.egl.daç!i~ Soda:. fãV01á.v-ci~
-de Serviço Público Civil, contrário; e
-de Economia, favorável, com as Emendas de n9S 1 e 2-CE, que apreR

Votação, em primeiro ti.irno, do Projeto dé Lei do SCnado n9 -13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que disPõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o cornerciário, na forma que especifica, lendo
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 Fragelli.
12
Votação, em primeiro turnO, do Projeto de Lei do senado n9 329, de
1980, de autorfa- dO Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con•solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais também integre a remuneração, tehdo
PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de CohstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidtme;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
13
Votação, em primeiro tutno, do Projeto de Lei do Se"nado Íl9 f64, 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 Cof!1issão de
Constituição e Justiça.
14
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do Senador Accio1y 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
IQérito, favorável.
·
15
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9- 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei n9 5.480, de I O de agosto de 1968, -disciplinando o pagamento do 139 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.
16
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FA VORÃVEIS,sobn•s l.l30a /.133, de /98/, dasComissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislaçdo Soda!;
- 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 198l),queautoriza a Prefeitura Municipal de~etim (MÇJ) 3 elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de
>sua dívida consolidada, tendo

•

senta~

(Dependendo da votação do Requerimento n' 35 (82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
~erviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passaremos, pois, ao item
n9 18.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 218, de
-198 I (apresentado pela Comissão de Econoinia com conclusão de
seu Parecer n9 1.270, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de
Minas Gerais a elevar em CrS: 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,
feridO
PARECER, sob n' 1.271, de !981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto_ vencido _do Senado~ Hugo Ramos.
Sobre a mesa, requerimento-cuja leitura será feita pelo Sr. }9-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 124, DE !982
Nos termos do_ art. 310, alín~ uc", do Regimev.to, requeiro adiamento
da.diScussão do Projeto de Resolução n9 218, de 1981, a fim dC ser feita na
seSsão. dé 18 do corrente.
~ala das Sessões, 16 de junho de 1982. - Dirc~ Çardoso.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não havendo "quorum",
a Presidência deixa de proceder à votação do requerimento lido, ficando
sobrestada a discussão da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -·Item 19:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 221, de
1981 (apresentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 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-iiiil cruzeiros) o montante de sua dívida cons_olidada, tendo
PARECER, sob n' 1.277, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Sobre a mesa, requerimento qtie será lido pelo Sr. }9-Secretârio.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 125, DE 1982

•

Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Resolução n' 221, de 1981, a fim de ser feita na
sessão de 18 do corrente.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1982.- Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento que vem
de ser lido deixa de ser apreciado por falta d~ 'ºúmero em plenário, ficando,
em conseqüência, sobrestada a discussão da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinha") -

Item 20:

Discussão, em turnq_ único, do Projeto de Resolução n9 14, de
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n' 39, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de

•
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Jaciara-(Mn a elevar em CrS 360.000.000,00 (trezentos e sessenta
milhões de cruzeiros) 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.

O Sr. José Lins-

E lido o seguinte

a

adiamento da discussão do Projeto de Resq].ução n'? l_4, di:: 1982, -fim de- ser
feita ná sessãc,---âe 18 do corrente.

Sala das Sessões, 16 de junho de 1982.- /)irceu Cardo<o. ·,
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - 0 requerimento que acaba
de ser lido deixa de ser submetido ao Plenário por falta de quorum ficando
sobrestada a discussão da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 21:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 59, de
1982 (apresentado pela CoriliSsão de Economia co~~ ~n_clusão de
seu Parecer n'? 334, de 1982), que autoriza-o GovernQ do Estado do
Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 29:079.20Q.OOO;oo~(Vínte e nove bilhões, setenta e nove milhões .e duzentos mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER sob n• 335, de 1982, da Comissão
-de Constituiçiio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Hã sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1Iii-Secretário.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 127, DE 1982
Nos termos do art. 310, alínea ..c", do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projeto d,e Resolução ~9 59, de 1982, a_ fi"m de- ser
feita na sessão de 18 do corrente.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1982.- Dirceu Cardoso~
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não havendo "quorum"
fica adiada a votação do requerimento lido e sob_restada a discussãu do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estâ esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
-- - -Concedo a palavra ao nobre Se~~dor Ev~lásiÕ Vi~ira. :
O SR. EV_ELÁSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO OMDOR, SERA PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Be_nevides.

•

•

Pe~mite

V._ Ex• um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES- Ouço V. Ex•, Senador José Lins.

REQUERIMENTO N• 126, DE 1982
Nos termos do art. 310, alínea ..c", _do Regimento Interno, requeiro

•
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sitoriedat;ie da vida terr~. alert<:tndo a todos "para a grandiosidade do outro
mundo, quando nos juntarerrlos ao Pai Eterno."
__.A missa oficiada por Sua Eminência, na Catedral de Fortaleza, ao meiodia d~_qu_inta-feira, constituiu _exemplo edificando de fê e religiosidade, quando mais de quinze mil pessoas, no interior do templo repleto e fora dele, oravam, _compungentemente pela alma dos desaparecidos.

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. }'?-Secretário.

•
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O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Comoveu profundamente a população brasileira o recente desastre ayiatório ocorrido em território cearense, na madrugada do últinio dja 8, qüando
perderam tragicamente a vida 135 pessoas, entre passageiros e tripulantes do
Boeing da VASP que se chocou contra a Serra de Aratan,ha, no município de
Pacatuba.
Todos os lanc:es_dr_arn.áticos que assinalaram a buscã, o resgate e a identificação dos corpos foram acompanhados, minuto a minuto, pela opinião
pública do Pals, dominada por uma imensa consternação diante de um quadro pavoroso, exposto a milhões de telespectadores pelos nossos veículos de
comunicação.
_ _
·
A expectativa da existência de sobreviventes levou àqUela vizinh~ cidade
parentes e amigos das vltimas, numa inquietação angustiante, de que partilhamos de perto, jâ que igualmente nos deslocamos para a região do- sinistro,
movidos por um imperativo de solidariedade cristã.
Autoridades, equipes médicas, patrulhas de salvamento e as famílias
atingidas pela perda de entes queridos irmanavam-se no so:frim~nto de uma
hora crucial, inteirando-se de tudo o que ali se passava, para a adoção das
providências eübíveis.
_
O Cardeal Aloísio Lorscheider, como Pastor e amigo, procurava confor~
tar os parentes dos mortos, cQ_m sucessivos pronunciamentos alusivos à tran-

O Sr, .Jos~ Lins - __ Senador Mauro Benevide_s, já hoje, premido pela tristeza_ que me causo_u o-desastre de Fortaleza, de ver tanta dor derramada sobre
a família cearense, fiz sobre o incidente uma comuni~ção à _Cas~. Agora
solidarizo-me conr V. Ex•, junto as minhas condolências àquelas que V. Ex•
ª'présênta à família cearense. O desastre comoveu o Pals todo. Havia ali, princfpafinente, gente, homenS e mulheres de nossa terra, mas havia também pessoas de outros Estados, cujos parentes se deslocaram para Fortaleza e que
acompanharam todo o- Sofrimento que se abeteu sobre~ nossa cidade. Assisti
com V. Ex' à missa rezada pelo Cardeal Aloísio ~orscheider, missa comovente, durante a qual, num certo momento, as pessoas enlutadas saiam aos prantos, carregados por amigos, com uma única flor em busca de alguém e, não
p9dendo identificar- o SeU morto querido, deixava como preito de saudade, a
flor sobre- o altar junto ao qual Dom Aloísio Lorscheider rezava. O Ceafá
tornoU;·Se o palco do maiõ"i desastre aviitóriO deste País. Não- temoS aCtui ain~
da a noção exata do aQalp que -aciue!e sofrimento produzíu no nosso povo.
Solidarizo-me com as famílias enlutadas, ao lad_o de V. Exf. e, com V. Ex•s
transmito as nossaS cÜÍ:idolêitchts a- c3.cíá uina- ddas.

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, nobre Senador
José Lins, que comigo_aU estev~ acompanhando todos aqueles lances dramáticos que marcaram a busc~. o rçsgate e a indetificação de corpos e aquele es~
petáculo de fé, quando diante de uma multidão compacta, emocionada ecomovida, cãda pessoa da família atingida, no momento da celebração da missa
de corpo presente, se incumbia, na hora do Ofertório, de levar, com aquela
flor, a sua oferenda em memória da alma do ente querido.
Muito grato a V. Ex~. nobre Senador.
Eritre -estes, Sr. Presidente, encontrava-se o empresário Edson Queiroz, a
cuja clarividência e dinamismo tanto devemos pelas notáveis iniciativas que
concreti~õu, construindo um complexo de empresas voltadas para o -desen~
volvimento social, económico e.ctiltu!al_ do Estado.
Se os seus em:Qreendimentos no âmbito da distribuição do gás liquefeito,
da indústria, da agropecuária, sigrliti-Ca.fam contribuição inestimável ao progresSo do Norte e NordeSte, isPedalffierite pelo oferecimento de milhares de
empregos diretos, é "indiscutível que o maíor deles foi a Universidade de Fortaleza, cujas salas de aula abrigam, hoje,_ cerca de 11.000 alunos, aos quais se
abrem, pela graduação em várias áreas de conhecimento, melhores condições
de colaborar para o engrandecimento do Ceará e o bem estar de sua gente.
Por outro lado, merecem realce especial as Rádio e TV Verdes Mares e o
Diário do Nordeste, integrantes de seu grupo económico, mas sempre postos a
serviço, sobretudo, das aspirações justaS e legítimas de nossa comunidade.
Pela s~a formação democrática, assegurou à Oposição o direito de acesso àqueles poderosos órgãos de divulgação, mesmo quando os instrumentos
excepcionais garroteavaril todas as manifestações em defesa de liberdade de
p~ri"samento_e_ d~}~.Ç~9 P()!_ítica direcionada para a conquista da normalidade
institucional.
Numa elogiávellinha de imparcialidade, recomendava aos dirigentes de
tais veículos que _permitissem à -homen·s do Govefrio e da Oposição o debate
de ienias paiptianteS, a fifn de Que os-segmentos de noSsa sotíedade pudessem
melhor se consdenti.Zar "da realidade política que estávamos a viver.
__ -o..

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES- Pois não.
__ O Sr. DirceU ·cardoso - Nobre Senador Mauro Benevides, as palavras
de V. Ex' me compungem. Li a notícia: da_ tragédia. im-ensa que alanceou a poPUlaçãO do Ceará e do Brasil inteirO. Li, também, que ali morreram quatorze
~andes empresários do Ceará, e, d_eptr~ eles, V. Ex~ prestou nominadamente
suas homenagens ao empres-ário Edson Queiroz, que dirigia e foi capitão de
indústria responsável por lO mil funcionários. Tsto ê, 50 mil pessoas, mais ou
menos, que vivem sob a dependência dos seu_s r~cursos e do fruto das suas
empresas. Mas, quero testemunhar a V. Ex•, também, as minhas mais profundas coiidolênciãs pela notlci3. ·que li, de um filho, um rapaz de 16 ou 17 anos,
que tendo perdido a mãe e o avô, naquele acidente, não se suicidara também,
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abatido pela dor que tanto alanceara a família cearense. Quero, então, testemunhar a V. Ex• a nossa profunda tristeza ante aquele trágico acontecimentO,
que não enlutou apenas o CCàrá. Sotibe, também, que no dia -seguinte, no dia
do sepultamento, parece que Fortaleza estava desabitada, todos estavam voltados para as últimas homenagens às famílias enlutadas. Li, também, finalmente, que pessoas equilibradas, pessoas que já tivCr:aril cOnhCCirheitto de tragédias, não digo iguais, mas grandes tragédias, que contaram com suas presenças, narraram que foi o quadro mais dantesco já presenciado por elas, com
restos humanos, agarrados nos galhos de árvores, nas arestas de pedras, restos humanos irreconhecíveis, em que se transformaram 137 pessoas, no pleno
Vigor da vida, da existência, transformando-se em tassalhos -de carne, espalhados pelo terreno onde se desenrolou essa imensa tragédia: QUero que V.
Ex• receba, em nome do meu Estado, estas condolências que transmito ao Estado do Ceará, por ter sido palCo da maior tragédioi ãviatóría cfO Páís,'COinO
assinalou o nobre Líder do Governo, mas que deixou a- todos nós presos a
averiguações das causas daquele acidente, que enlutou tantos lares, que roubou tantas vidas, que destruiu tantas eSperanças e que deixou em todos os corações cearenses, nordestinos e brasileiros uma grande dor, pela imensa tragédia de que foi palco o Estado de V. Ex-,

O SR. MAURO BENEVIDES - Expresso a V. Ex•, nobre Senador
Dirceu Cardoso, os agradecimentos do Estado do Cearã,- Ilelã -Solidariedade
prestada à manifestação de pesar que o Senador José Lins e eu-fomos impelidos a prestar, neste instante, a todas as vítimas do desaStre no dia 8, DO vizinho município cte Pacatuba no -Território ceafense.
- Posso dizer a V. Ex•, nobre Senador Dirceu Cardoso, que às primeiras
horas da manhã desloquei-me para aQuele vi_zinho município-, ao qual estou
ligado por laços de muita aproximação, por sc::r o berço natal do meu genitor,
dos meus tios, e de numerosas pess-oas de minha família.
E, no momento em que me aprestava, juntamente com outros amigos e
um grupo signifiCatív-o de- peSs"o_a_s para escalar a Serra da Aratanha, as primeiras peSsoas que chegaram aõ topo-da Serra nos traziam ã notícia desalentadora da inexistência âe sobreviventes no· desastá: .lviatófio-do-Cüã. 8 dO ccifrente.
Por isso, nos- limitamos, ali, a transmitir a noSsa solidariedàde, o nosso
pesar, a nossa con-sternação às pessoas das famílias enlutadas, que chegavam
sempre pressurosas de uma notícia alentadora que pudesse tranqiiilizâ-las,
naquele momento de inquietação angustiante. Foram momentos iridiScutivelmente dramáticos, vividos pC:lO-senadõi Josê lins, Põr rrllln,-pClii-cómiiiü-i:l.ade
cearense, enfim, por toda a coletiVidãde pãtrí3 que slritorlí.ZOu C6In o-Ílosso
sofrimentO- nacjti"ele momenio dificli pOi qÚe passamos.
..
Aos que morreram, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no desastre de Facatuba, cuja elucidação por parte das autoridades competentes e da Viação
Aéreia São Paulo é exigida por todo o País, tributamos, com este registro, o
nosso preito de profunda saudade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins, que falará como Líder, para uma breve comunicação~
O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão·
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Deputado Horácio Ortiz, face a detenção do ~ngenheiro Aristídes
Sérgio Cavalcãnti AzeVedo, no Iraque, pronunciou na Câmara dos Deputados, hoje, o seguinte discurso:
Sr. Presidente, Srs. Deputados:
Hoje às 16:30 horas, o Síridicato dos Engenheiros de Miilis
Gerais, através de seus Diretores Eng9 Luiz Vasconcelos _:pres-idente; Eng9 Augusto Drumond- Secretário, ã-compaiihãàOS da Senhora Vil ma Theodor_o, tia e procuradora e Sr. Solon Diniz Cavalcanti, primo do Eng9 Aristides Sérgio Cavalcanti de Azevedo, funcionário da Mendes Júnior, preso no Iraque hã 90 dias, serão recebidos pelo MiniStro de Relações Exteriores Dr. SaraiVa Guerreiro, nO
Palácio Itamarati.
O drama desse jovem engenheiro que está detido, foi objeto de
manifestação de protesto da Federação dos Sindicatos de Engenhei-

ro~ do Brasil, reunidos _no II Encontro Nacional dos Sindicatos de
EngenheirOs, reünidÕs no dia 12 -p_~ Passãdo em Niterói, representando os 310.000 profis-sionãís do Pafs.
Está em visita ao Brasil, o Ministro de Relações Exteriores do
Iraque e pretendemos entrevistá-lo igualmente, uma vez que como
Deputado Federal e Presidente do Sindicato dos Engenheiros de
São Paulo, achamos que sua Excelência tem condições de dar uma
decisão favorável ao casO eVitarido a deterioração do relacionamento Brasi!-liaql,le, uma vez Cfue-está demonstrado que se irreglllãridades ho weram de tal vulto, absolutamente não podem ser atribuídas
àquele engeiiliei_ro, modesto funciànádb -da Empresa.
O Sindicato de EriienlleirOs deMiTias Gerais enviou há 19 de
maio de 1982 ofício ao S~. Ministfõ-Sârã.ivã -Guerreiro, bem como
ao Einb-ãixãdor d~ Iraque cuja re5POsta anexa, embora afável, não
deu solução_ alguma até o presente.
Desta Tribuna apelamos ao Sr. Ministro das Relações ExterioM
res- Saraiva Gu-erreiro, qUe na oportunidade da visita do Ministro
do Iraque entre nós, solucione este incidente, libertando o Eng9
Aristides Sérgio Cavalcanti de Azevedo, bem como os outros dois
bfisileiTOs Rainiundo de Smii:a Lima e Jaiffie H. Camacho, indevidamente envolvidos nesse incidente.
Lembfainos a tradição demóciátiCa ecof8.josa, do Sr. Ministro
Saraiva Guerreiro, no incid-ente do Inglês Biggs, estamos hoje na
obrigação de resgatar esses patríciOs totalmente inocentes. Queremos acrescentar que os Senadores Franco Montoro, Tancredo Neves e Itamar Franco, solidáriOs aos presos; farão pronunciamentos
posteriores.

Era o que _t!f!ha a

d_~clarar,

Sr.

•

•

P~esid_en~e.

E vem assinado pelo Deputado Horâcio Ortiz.
Também com a permissão de V. Ex•, gostaria de ler a moção aprovada
por unanim"idade na sessão plenária, no final do II Encontro Nacional dos
Sindicatos de Engenheiros; em Niterói. __
-A tnOÇãõdiz o seguinte:

MOÇÃO APROVADA, POR UNANIMIDADE, NA SESSÃO
PLENÁRIA FINAL DO II ENCONTRO NACIONAL DE
SINDICATOS DE ENGENHEIROS. NITERÚI- 12-6-82
Apenas dez dias depois que assumira o cargo de Superintendente de
transportes da Mendes Júnior Internacional no Iraque, o engenheiro AristiM
des Sérgio CãValcanti_ de Azevedo f9i preso pelas autoridJ~des iraq~ianas acusado de ter desviado ••quantia considerã vel de combustível". Dias depois, foram presos mais dois funcionáriOs da MendeS (Raimundo de Souza Lima e
Jaime Hermenegildo Oimacho) sob a mesma acusação.
Estas prisões aconteceram há cerca de três meses. Até hoje, contudo, a
Mendes Júnior Internacional não tem tido uma posição esclarecedora sobre o
episódio, já que existem diversas denúncias, renas à iniprensa e ao Sindicato
de Engenhe"iros no Estado de Minas Gerais, de que os verdadeiros culpados
do desvio de combustível, ocorrido durante o racionamento de combustível
imposto pela guerra Irã e Iraque, teriam sido feitos por altos funcionários da
--própria empresa.
. , __ _
A credibilidade dessas acusações é assUnto para outra hora. O que importa é que- um colegã Engenheiro está preso injuSta-rilCrite e'In outro país.
Com base Gesta cCrteza, conCretizada por diversos depoimentos fornecidos à
imprensa, além de várias manifestações de solidariedade dadas por ex-colegas
de Aristides, seja no Instituto Politécnico da Universidade Católica de Minas
Geraü, seja ria Transóto, on-de AriStides Sérgio trabalhou, a Federação Nacional dos Engenheiros, todos os S1ndiC3tqs ~de ~n&enheiros do pa~s e os par_- t!Cip3rttes do II ENSE exigem a imediata libertação e volta ao Brasil de Aris~jdes SérgiO Cavalcanti de Azevedo e de seus dois colegas da Mendes Júnior
Internaçional.
Sr. Presidente, portanto, associamo-nos às palavras do Deputado Horácio 02tiz, e fazemos tã.mbém o nosso apelo ao Ministro das Relações Exteriores Sarâ.iv3. Gueireiro, parã que tente junto ao Ministro do Iraque a libertação
dos nossos brasileiros lá detidos.
Vale esclarecer que no Iraque trabalham mais de dez mil brasileiros.
Sabe.mos dÕ respeitO e do cariD.ho qÜe s~ confere ao estrangeiro e, em
particular, aos brasileiros no Iraque.
Todos esperamos uma rãpida solução para o problema, e confiantes nos
encontramos nos esforços do nosso Ministério das Relações Exteriores.

•
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O Sr. José Lins -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO -

Pois não.

O Sr. José Lins- Quero solidarizar-me com V. Ex•, e fazer minhas, as
suas palavras. O Ministério das Relações Exteriores deve tentar resolver; õ
quanto antes, essa demanda, que realmente nos intranqüiliza e prejudicà um
dos mais sérioS traôalhos de vendas de serviços que vêm sendo feitos por uma
empresa de grande envergadura do nosso País.

•

O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a:V. Ex•, engenheiro como nós
outros, a intervenção, que serã levada à família do Engenheiro Aristides.
Estamos confiantes que a intervenção de V. Ex•, como Líder do Governo, junte-se a nossa e à reivindicação do Sindicato dos_Engenheiros, e daí resulte uma atuação, que sempre esperamos, do MinistrO das Relações Exteriores Saraiva Guerreiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se.
nador Hugo Ramos.

•

O SR. HUGO RAMOS (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. 'Senadores:
·O Brasil festejou o centenãrio de nascimento do grande brasileir_O Guilherme da Silveira empresário e cientista de admirãvel repeicussão rios destinos do Brasil.
S. Ex' foi inclusive Ministro da Fazenda, ao tempo do Governo do General Eurico Gaspar Outra e durante -irês vezeS fOi tariibém presidente do
Banco do Brasil. Era um médico de extraordinário valor e começou sua vida
na fãbrica Bangu, no meu Estado, e ali, passo a passo, chegou atê à presidência dessa companhia, onde chegava às cinco horas da manhã para o exercício
da sua tarefa diária. Um homem extraordinârio. Quero deixar aqui, consignado nos Anais- da Casa, o pronunciamento
que é de seu filho Guilherme da Silv~ira Filho, que deixo de ler, passando
para os Anais da Casa, para que também, aqui, conste a manifestação do Senado da República, homenageando a figura extraordinârja de Guilherme da
Silveira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTOS.A QUE SE REFERE O SR. HUGO RAMOS
EM SEU DISCURSO:
.
Guilherme da Silveira, médico, homem público e industrial, nasceu em 7
de fevereiro de 1882 e faleceu a 4 de novembro de 1974. Sua envergadura intelectual, sua dignidade pessoal, seus dotes de honradez e probidade e seus atributos de administrador _fizeram-no um dos expoentes de sua geração, marcante que foi a sua trajetória nos campoS da ciência, da administração pública
e da atividade privada.
Estudioso ao laogo de toda a vida, Guilherme da Silveira iniciou-se
como médico, adquirindo, nessa condição, uma grande projeção. Sua enorme
clientela, composta tanto de gente humilde, a quem nunca negou assistência,
quanto de pessoas gradas no cenârio brasileiro, prestou-lhe sempre as home~
nagens que merecia pelo saber e pela devoção que dedicava à ciência que
abraçara.

•

Acionista da Fábrica Bangu, mercê de laboriosa poupança, veio, por cifcunstâncias e-mergentes, a Ser investído na administração da Empresa, encarregado que foi de recuperá-la das perturbações fmancelras qtie -entã_o
acometiam~ná.- Revelou aí s_eus méritos de industrial, ao consolidar a empresa, diversificando-a, expandindo~a e transformando-a o uma das mais expressivas unidades do parque têxtil brasileiro, ao qual, aliâs, emprestou um apoio
irrestrito por entendê-lo como uma primeira demonstraçãO da capacidade
realizadora do homem brasileiro. Sua obra à frente d_a E..mpresa não se limitou à gestão industrial. Estendeu-se ao campo social amparando os trabalhadores de modo diverso e aumentando sempre a as?istêni:ia que-a Empresa
prestava e presta aos seus servidores. O bairro de Bangu, no Rio, foi, durante
muito tempo, função da Fábrica que Guilherme da Silveira transformou num
núcleo industrial e numa alavanca de prÇ>gresso social e urbano da localidade.
Criou, na Empresa, creches, serviços de previdência sanitária, escolas gratuitas, casas sob preços módicos e estímulos à melhoria profissional. Deu ao
bairro de Bangu uma parcela de suas comodidades urba.nas, além da condição de primeira zona lndustrial-residencial.do RiO.
COriio homem público ocupou por três vezes a presidência do Banco do
Brasil e por uma vez o Miriistêrio da Fazenda, na gestão presidencial do Ma-
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rechal Eurico Gaspar Outra. Nesse período o País acusou altos níveis de crescimento, da ordem de 8% ao ano, e a mais baixa taxa de inflação registrada na
economia nacional - cerca de 6%. Guilherme da Silveira destacou-se pela
proficiên1ca e pelo saber que adquirira no trato dos negócios económicos. Foi
um batalhador da previdência social institufda por Getúlio Vargas. Inaugurou procedimentos novos na gestão fazendária e levou ao Banco do Brasil os
beneficias de sua capacidade administrativa, criando, incluSive, naquela Casa, os serviç-OS mêdícos internos. Versado em assuntos econômicos_e fina,ncei~Os, tOrrlõU-Se um economista de méritos, com grande visão e invulgar perspicácia. Patrocinou, na sua gestão- pública, o fortalecimento dó empresariado
nacional, fazendo com que o amparo à empresa nativa ocupasse sempre as
preferências da assistência financeira do Governo durante sua passagem pela
.a<tministração federal. Foi um dos pioneiro-s do nacionalismo econômi_co saudável, fato que transcende à luz da época ad-verSa em que lutaVa pelo empre_sârio brasilejrol p_ois, então, a cre~ça na capacidade do homem nativo era pequena e débil.
Pelo Estado de São Paulo teve sempe o maior carinho, defendendo, em
su-a ·gestão pública, a riqueza maior da economia estadual de então -o café.
Lutou pela cotonicultura paulíSta e foi, no Banco do Brasil, um batalhador
·incessante em -ravor d~ 3!JlPÚO crescente à promissora indústria bandeirante.
A fofmaçãO humaníStiCa d~ GuUherme da Silveira, que se ampliou ininterruPii\rriente-ã.tê :lStia tiióffC, traJ?.sforrifóu o Dl."êdico·em pensador profundo,
que acompanhava as coisas da-Vida e as coisas do mundo com o intei-esse íntimo de qUem muito da_v_a e: nada pedia. Viveu ~da minuto de sua longa e fecUnda eXistênCia, que fez Plena de realizações como homem, como cidadão e
como cientista, com o oobr:e sentido dos atos concretos e deixando a marca
de seu saber e de sua personalidade em obras que não fenecem porque ligadas
à vida coletiva e ao prc_Jgresso da coletividade.

TRA(:OS BIOGRÁFICOS
Leopoldina de Cãstró Barbosa da Silveira nasceu em Juiz de Fora, Mi-nas Gerais; no día trâe outubro de 1879. Faleceu no dia 31 de julho de 1967.
Era filha do Engenheiro Joaquim Silvério de CaStro Barbosa e D. Ana
Monteiro de Barros Lima de Castro Barbosa~ 3mbo_s desceO-dentes de famílias
brasileiras ti-adicionais, cujas origens confUndiam-Se Com as da -própria nacionalidade . .O bisavô paterno AntÔnio Luiz Barbosa da Silva, fazendeiro em
Barra-Mansa, RiO de Janeiro, e em B3.nárial, São Paulo, nascera em Sabarâ,
Mina~ Gerais, e a residência de sua filni.ilia~ hoje tombada, é o Museu de
Ouro do Sabará. O bisavó materÍto fcii o ilUstre Bário de :Paraopeba, Francisco de Paula Monteiro de Barros.
O Engenheiro Joaquim Silvêrio de Castro Barbosa, pai de D. Leopoldi·
na, foi urrlã das mais brilhantes inteligências da sua época. Fundou e dirigiu o
Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. ~oi colega e companheiro predileto
de trabalho de Paulo de Frontin e Pereira Passos, com ambos colaborando
mi.S grarideS obras de remodelação- do Rio de Janeiro. Foi um dcis autores do
projeto de duplicação da linha da Serra do Mar da Estrada de Ferro Central
do Brasil, executado por Paulo de F!ontin. Durante a Administração Pereira
Passos integrou e liderou a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.
D. Leopoldina teve uma educação esmerada: tocava piano como uma
verdadeira artista; dominava perfeitamente os idiomas francês e inglês, conhecia História e Literatura e era dotada de uma habilidad manual notável.
Conhecia costura e as artes decorativas. Foi uma grande dama: boa, culta,
bonita e prendada. Casou-se em 1905 com o Dr. C·tilherme da Silveira, já então médico renomado do RiO de Janeiro. Do seu casamento nasceram quatro
filhos: Vera, a primogênita, que faleceu recém-nascida, Guilherme, Maria e
Joaquim.
D. Leopoldina fo~ companheira dedicada e exemplar do seu grande marido durante uma longa vida; partilhou com ele as glórias e as vidssitudes.
O Dr. Guilherme da Silveira, além de grande médico, foi dos primeiros
brasileiros que estudaram Economia e Fina.nças. Foi presidente do Banco do
BraSír em três governos e Ministro da Fazenda no Governo Eurico Outra.
A obra que o consagrou, entretanto, foi consolidação da Companhia
Progr~so Indtistríill-do Brasil -:- Fábrica Bangu. Fez da Empresa uma das
mais importantes do Brasil e transformou a localidade de Bangu numa verdadeira dda<!e. Em Bangu, D. Leopoldina da Sil':"eira teve participação impor:.
tante na exemplar obra social realizada pelO marido. Inspirou-o e ajudouRo a
COnstruir escolas, casas, creches e hospitais. Mãe exemplar, foi a primeira
professora dás filhos- Guilherme e Joaquim, hoje dirigentes do Grupo Bangu.
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(Dados coletados pela Direção do Colégio junto à famflia.)
HÁ 100 ANOS NASCIA GUILHERME DA SILVEIRA
Empresário, cidadão, cientista
Guilherme da Silveira Filho "'
Guilherme da Silveira, médico, homem público e industrial, nasceu em 7
de fevereiro de 1882 e faleceu a 4 de novembro de 1974. Sua envergadura irite..
Iectual, sua dignidade pessoal, seus dotes de honradez e probidade e seus atributos de administrador fizeram-no um dos expoentes de sua geração, marcante que foi a sua trajetória-nos campoS-di CiêD.cia, da admiflistração pública
e da atividade privada.
Estudioso ao longo de toda a vida, Guilherme da Silveira iniciou~se
como médico, adquirindo, nessa condição, uma grande projeção. Sua enorme
clientela, composta tanto de gente humilde, a quem nunca negou assistência,
quanto de pessoas gradas no cerrârio brasileiro, prestou-lhe sempre as homenagens que merecia pelo saber e pela devoção que dedicava à ciência que
abraçara.
Acionista da Fábrica Bangu, mercê de laboriosa poupança, veio, por circunstâncias emergentes, a ser investido!la adlninistração da Empresa, encarregado que foi de recuperá-la das perturbações financeiras que então
acometiam-na. Revelou aí seus méritos de industrial, ao consolidar a empresa, diversificando~a. expandindo-a e-transformando-a numa d-as mais expressivas unidades do parque têxtil brasileiro, ao qual, aliás, emprestou um apoio
irrestrito por entendê-lo como uma primeira demonstraç~o da capacidade
realizadora do homem brasileiro. Sua obra à frente da Empresa não se_ limitou à gestão industrial. Estendeu-se ao campo social, amparando os trabalhadores de modo diverso e aumentando sempre a assistênciã que a Einpresa
prestava e presta aos seus servidores. O bairro de Bangll, no Rio, foi, d~:~fante
muito tempo, função da FábriCa que Guilherme d3. Silveira transformou num
núcleo industrial e numa alavanca de progresso so~Tal_e urÇan_o da localidac!e.
Criou, na Empresa, creches, sefvíços de previdêrlcia sanitâriã, escolas gratuitas, casas sob preços módicos e estímulos à melhoria profissional. Deu ao
bairro de Bangu urna parcela de suas c_omodidades urban~s. além da condição de primeira zona industrial-residencial do Rfo.
Como homem público, ocupou por três vezes a presidê_ncia do B_anco do
Brasil e por uma vez o Ministério da Fazenda, na gestão pre~idencial do M:1_~
rechal Eurico- Gaspar Outra. Ne5se períodO~ o -pafs acusou altos n~v_eis de
crescimento, da ordem de 8% ao ano, e a mais baixa taxi de inflação registrada na economia nacional - cerca de 6%.
Guilherme da Silveira destacou-se p_ela pr~ficiên~i_a e pelo saber que adquirira no trato dos negócios econômicos. Foi um batafhador da pfevidênC~a
social, instituída por Getúlio Vargas. Inaugurou procedimentos nQVOS na gestão fazendária e tevou-â.o B3ilCo cfo Brâ.~sii ()s ·benefícios de ~ua c~pacidade administrativa, criando; inclusive, naquela Casa, os serviços médicos intern()S.
Versado em assuntos econ-ômicos e financeíros, torn_OU-se um eç:onomista de méritO, com grande visãO-e invulgar perspicácia. Patrocinou, na sua ges~
tão pública, o fortalecimento do empresariado nacional, fazendo com que o
amparo à empresa nativa ocupasse sempre as pre~erências da assistência financeira do Governo durante sua passagem_ pela _ad_min!straç_ão fe~eral. F9i
um dos pioneiros do nacionalfsmo económico saudável, fato que-transcende à
luz da época adversa em que lutava pelo empresário brasileiro, pois, então, a
crença na capacidade do homem nativo era pequena e dêbil.
Pelo Estado de São Paulo teve sempre o maior carinho, defendendo, em
sua gestão pública, a riqueza maior da economia estadual de então - o café.
Lutou pela cotonicultura paulista e foi, no Banco do Brasil, um batalhador
incessante em favor de amparo crescente à promissora indústria bandeirante.
A formação humanística de Guilherme da Silveira, que se ampliou ínin~
terruptamente até a sua morte, transformou o médico em pensador profundo,
que acompanhava as coisas da vida e as coisa~ do m_l!_ndo com o interesse íntimo de quem muito dava e nada Pedia. Viveü cada minuto de sua longa e fe..
cunda existênciã, qU-eTel:-plena de realizações como homem, como cidadão e
como cientista, com o nobre sentido dos atos concretos e deixando a marca
de seu saber e de sua personalidade em obras_ que não fenecem porque ligadas
à vida coletiva e aO- progresso da coletividade.
.. Um sociólogo nato". Nenhuma outra definição poderia adequar-se
tanto à personalidade do médico, empresário e financista,-Gullherme da Silveira, que durante toda a sua vida dedicou-se ao bem~estar do ser humano e à

* Guilherme da Silveira Filho é presidente da Companhia Progresso Industrial do Brasil (Fábrica Bangu).
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popUlação de ·aangu, onde, como presidente da Fãbrica Bangu de tecidos,
criou o primeirO núcleo empresarial do Estado do Rio integrado à habitação,
lazer, educação e saúde.
Ditas pelo cirurgião-plâstico PC:dro Valente, as palavras confirmam o
pensamento do filho, Joaquim Guilherme da Silveira; de antigos funcionãrios
da fábrica --operários e dirigentes -; e de moradores de Bangu - um pequeno vilarejo quando lá chegou em 1922, e hoje um dos maiores bairros do
subúrbio carioca, graças ao seu desejo permanente de atender aos interesses
básicos do proletariado.

j

•

Trajetória

Filho de pais pobres- o pai, Manoel Guilherme da Silveira chegou de
Portugal aos 10 anos para arrumar emprego e morreu aos 84 anos, como diretor da Fábrica de Tecidos Corcovado, sem fazer fortuna -,-Guilherme da
Silveira chegou a grande empresãrio com garra, firmeza e tenacidade. _Sem
nunca se esquecer do bem-estar da coletividade.
For_mado pela Escola de Medicjna, Guilherme da Silv_eira,_ projetou-se
no meio empresarial como wn grande clínico, até ser convidado, em 1922,
para a presidência da Fábrica Bangu, até então nas mãos de grupos empresariais portugueses. Com o salário da própria fábrica, foi comprando ações até
tornar-se o maior acionista de uma empresa, que depois de altos e baixos
apresenta um patrimônio_ imobiliário de 5 bilhões e líquido de l bilhão e 500
milhões.
Em _decadência-, quando lã chegou, a Fâbiica de Tecidos Bangu
transformou~se, durante sua administração, numa das mais importantes empresas têxteis do país. AO me5mo-tempo em--que auinentava seu prestígio no
meio empresarial, destacava~se como financiSta do país em cargos corno presldente do Banco do Brasil e Ministro da Fazenda em Bangu.
Conciliar todas estas furições pode ser difíCil,- mas não impossível. Em
uma das conversas com o amigo Pedro Valente (casado CO!IJ a neta Maria
Alice Silveira Valente, filha de GUilherme da Silveira Filho)justificou sua habilidade empresarial:
- Nenhu_rniivrQ_ d~ economiâ supera o conhecimento do corpo humano
e sua~ funções. O orgariismo é a melhor lição de economia. Os órgãos, os apa~
relhos e os sistemas orgânicoS não desperdiçam, não inflacionam, não erram.
O sistema nervoso, com a sua cibernética, mantêm a intercomunicação de tudo.
Seu filho Joaquim Guilherme da Silveira o via como um técnico, e não
um tecnocrata, com vi:São-político~socüt.L Seus objetíVos centravalt!_-se no que
trouxesse trabalho e melhoria ao homem brasileiro. Com este propósito, trabalhou para diversos Governos- ':YaSliingtôii. Luiz~ q_etúlio Vargas,JoséLinhares e Eurico Gaspar Dutra,- m-as sem vínculos partidários.
- Era um técnico que dava a colaboração ao Brasil, um liberal. E por
isso não trabalhou com Getúl_io Vargas, durante a ditadura, lembrou o filho.

•

•

Lembranças

Oito anos após sua morte, por problemas cardíacos, a imagem de Gui~
lherme da Silveira está viva para os que o cercaram~... Como ele, só nasce um
homem por século'", diz Aluisio Destri, 59 anos, advogado, funcionário da
Fábrica Bangu há 25- anos.
Seus colegas Adália Alves da Rocha, Celso Teixeira, Carlos Guido Dei
Soldato, Leopoldina Bernardo de Lima e Manoel Rodrigues Moura, todos
funcionários da fábrica há mais de 30 anos, não pensam diferente. Viram, ou
souberam pelos pais, o antigo Bangu, de valas de esgoto nas ruas, sem qualquer saneamento. Acompanharam as obras de Gui14erme da Silveira, que,
com.Jecursos da empresa, instalou galerias para esgot~s~ ca.sas para os operários, creC4~. -~co_las, hospitais, áreas de lazer (até piscina em um dos núcleos_- residenciais) e deu cÕrpo ao Bangu Atlético Clube.
Orgulhoso, Manoel Rodrigues Mou_r_a_, 74 anos, uma espécie de cicerone
de Bangu, mais conhecido como Vivi, lembra-se do antigo vilarejo e
compara~o ao bairro de hoje. Nascido e criado em Bangu, Vivi funcionário
da Fazenda, hoje integrado à Fábrica, atribui à obra do Guilherme da Silveira todo o desenvolvimento do bairro.
Construída por portugueses, em 1889, a Fábrica Bangu tinha ao seu redor algumas casas para operários, alugadas por Guilherme da Silveira a
preços módicos. Outras foram construídas mais tarde, já na sua gestão, mas
muitas tiveram que s.er destruídas para dar lugar ao comércio que crescia em
torno da fábrica. "Hoje- lembra Aluísío Destri- milhares de empregados
têm casas próprias, adquiridas a preços simbólicos".
-Q Dr. Guilherme da Silveira -contaele-era um homem com visão
Para a frente. Hoje, fala-se que o homem é a meta, mas ele jâ pensava desta
forma há muito tempo.

•
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Em poucas palavras, Leopoldina Bernardo Lima, 60 anóS, dos quais 40
na fábrica como técníco em_ construção civil, resume o apoio de Guilherme da
Silveira: ele criou um BNH mais bem-feitO e antecipou-se ao Sistema previdenciário: as casas--eram financiadas a long-o prazo, com baixas prestações;
para os doente-&, alêm do ambulatório local, a Fábrica Bangutinha um convênio corri o Hospital da Ga_lnboa. para os casos de internação.
O dia-a-dia
Trabalhador, educado, culto, vaidoso, simples, dedicado à família e acima de tudo justo. Assim, os ex-empreg_ados, amigos _e parentes de Guilherme
da Silveira o viam.
·
Sempre bem vestido - a cor branc_a e_ o perfume Bond Street eram os
preferidos - chegava à fábrica às cinco horas di;l r:nan~Jã, antes mesmo dos
seus empregados. Acompanhava de perto todos os departamentos, principalmente o de tecelagem, com o conhecimento_4~ um_ t~_niCO e termjnava ~eu di~
mergulhado nos livros. Atê o final de sua vida, -qUem- pasSa-SSePCia<:raTefla
Menescal, em Copacabaria, onde morava, via a luz de seu quarto acesa atê de
madrugada.
Casado durante 64 anos com Maria Rosa Moi~es da Silveira, apelidada
por ele carinhosamente de Nhanhã, dedicou si.J.a vida aos estudos, família e à
fábrica. Como conta o seu.filbo Joaquim Guilherme da Silveira, o que mais o
impressionava era o fato de o-pai-não se distrair. Quando solteiro praticava o
remo, mas abandonou-o mais tarde. Uma -certa época, influenciado pela mulher, interessou-se pelas óperas, mas a atenção voltava-se sempre para o prazer da leitura.
Com a doença da mulher, falecida em 1966, foi aás poucos
desinteressando-se de seus afazeres, passando a dedicar-se_exclusivamente a
ela. Como mêdico, foi com -muita resistência que admitiu que os filhos, hoje
seus herdeiros, contratassem uma enfermeira.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Roberto Saturnino.

•
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O SR. ROBERTO SATURNINO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente Srs. Senadores:
Os metalúrgicos de Volta Redonda discutem, n,~te .niorilento, com a
Companhia Siderúrgica Nacional o seu novo contrato _de trabalho para o
próximo período.
O País v-ive a crise do desemprego, da desativação da economia e mais
que nunca seria im-portante que as grandes empresas do Estado dessem demonstrações inequívocas de sensibilidade para com os graves problemas sociais que o povo brasileiro vive.
Volta Redonda tem sido palco de tensões e conflitos sociais graves que
por vezes têm resultado em manifestações de indignação aguda por parte dos
trabalhadores, indo até mesmo ao clímax do quebra-quebra.
É assim, por todas as razões, aconselhável, de bom senso, imprescindível
mesmo, que a diretoria da CSN revele sensibilidade e atenda ao mãximo as
reivindicaç-ões dos seus empregados.
Infelizmente, pelas notícias que tenho, isto não vem acontecendo nas negociações.
Os empregados demandam um acréscimo salarial de 15% por conta do
aumento de produtividade, e a empresa não quer dar nada.
Os empregados demandam estabilidade por um período determinado,
visando à justa segurança de suas famílias numa época de desemprego agudo
que atingiu duramente os trabalhadores de Volta RedQ!_lda e a _empresa
recusa-se a dar essa segurança por qualquer período.
A mesma coisa se passa com o chamado adicional de t1,1rno. Os empregados reivindicam 30% e a empresa nega.
A bonificação de férias que a empresa paga atualmente ao nível de 20%,
os empregados querem elevá-la para 50%. Pergunto eu: Por que ·não encontrar um meio termo nos 35%?
Hã ainda a questão da chamad~ "girafa" sobre a qual a CSN não se define, não obstante a insistêncra dás trabalhadores.
E nessa indefinição, ~ nessa intransigência em_ aceitar a negociação e encontrar os pontos de acordo, a tensão e o descontentamento vão crescendo
entre os operários. E essa inSensibilidade, essa frieza governamental não contribui, Sr. Presidente, em nada para desanuviar o clima social tenso daquela
importante cidade do Vale do Paraíba. t! preciso ver, alías, que sendo o que se
pode chamar de uma cidade pólo, tudo se passa em Volta Redonda, reflete-se
imediatamente, reflete-se intensamente em toda aquela importante região industrial do meu Estado.
Os parlamentares, os S~nadores não têm poder de ação nesses caSos. Todos sabem, a Nação sabe que nossas prerrogativas estão reduzidas a gestos de

protestos e de apelos. O Congresso não atua sobre a política económica. Eu
ffiesmo apresentehim projetO instituindo o controle do Congresso, o controle
político sobre as políticas das empresas em geral, das empre:::;as estatais, e esse
projeto foi derrubado pela Maioria -governistas nesta Casa. Ficamos sem
ação, só com a possibilidade, como eu disse, do protesto e do apelo.
Pois fica -aqui, riesta oportunidade, Sr. Pre:Sideilte, o meu protesto e o
meu apelo em norrie dó meti PartidO, como Líder do PDT e, em meu nome
pessoal, protesto contra o comportamento insensível da CSN, negando sistematicamente as reivindicações mais justa$:_dQ~ ~-~us trabalhado~es _e o apelo
para que a direção daquela empresa acerte o diálogo construtivo com os re*
presenàntes dós -seus empregados, a fim de que se obtenham, se atinjam assoluções aceitáveis e justas p3ra ambas as partes.
O Sr. JoSé Uns -

Permite V._ Ex• um- aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO ~c- Com prazer.
O Sr. José Lins- S~nador Roberto Satu_rn-ino, V. Ex• disse bein qi.Ie
nós, no Congresso, não temos condições de ajudar muito na solução de
problemas dessa natureza, mesmo porque as questões económicas fogem,
praticamente, a nossa alçada. Há pouco· tempo ou há alguns meses esteve comigo uma comissão de trabalhadores de Volta Redonda e, naquela êpoca,lembro-me bem- eles nos pediram apoio, certamerite moral, certamente o
aconselhamento, a possibilidade de anális~ de questões, não somente junto
aos operários, aos sindicatos, como junto à empresa e, naquela êpoca, nós
não o negamos e nem podíamos negar. Tenho a impressão de que até V. E x•,
t~m bêm, os recebeu...
_
O SR. ROBERTO SATURNINO- ~verdade, lembro-me bem.
O Sr. José Lins- ... e estivemo_s juntos conve:r:sandç com eles. Quero,
apenas, lembrar a V. Ex• de que estarei ao seu lado para continuar, natural~
mente, nesse esforço de abertura de diálogo entre as partes, dentro do que for
possível, no nosso âmbito de ação.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço muito o aparte de V.
Ex•, a contribuição, que certamente será muito valiosa. V. Ex• como Líder do
Governo 1 nesta _Casa, mais do-_ que eu, atê, está habilitado a contribuir nesses
·· ·
entendimentos para que chegeffi a -bOm termo-."
Devo dizer que CSta situaçãO em:C}UêiloS"ênCoritrimOs- íi6s Congressistas - com ela não posso me conformar: O Congfesso, deveria, por todas as
razões,- ter uma participaç-ã-o mais ãüva, urria preseriça mais objetiva nas decisões sobre a política económica que, afinal de contas, interessa ao povo e aos
Estados _que nós representamos.
Entreta-nto, trata-se de uma realidade, de um fato e, não nos cabe fazer
outra coisa senão lutar pela recU-peração das prerrogatiVas do Congresso, por
um lado, atê que seja restabelecida na sua integralidade a nossa participação e
a nossa presença nessas decisões. Por outro lado, enquanto não se obtém isso,
que ê fundamental, que é da essência da democr3.cia, formulamos os nossos
protestos e o nosso apelo em interferirmos até informalmente, como V. Ex• se
oferece, pois que, de fato, tem, em outras oportunidades, exercido a sua influência nesse sentido, no se~tido de buscanriOs as soluções de bom senso e de
justiça. Agradeço o aparte de V. Ex• e a contribuição que, certamente, darâ
nesse sentido.
O Sr. Itamar Franco - V. Ex• concede um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO _-Pois não.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex• começou falando na crise de desemprego,
na desativaçãO da economia, e terminou naquele mínimo que se espera do
Governo: um diálogo construtivo. Não é possível que uma empresa do Governo não possa proceder a esse mínimo que se pede, que é exatamente um
diálogo com os trabalhadores_ nas ~l,l~_s ~ivindicações mais ju.§tas. V. Ex• foi
alêm e, aqui, nos recordamos que as empresas estatais com um orçamento da
ordem de dezenove trilhões de cn.1zeiros, ·esse orçamento sequer passa pelo
Congresso, como táinbêm o próprio Orçamento monetário que é de inteiro
desconhecimento do Congresso. São anomalias existentes, são os resquícios
do autoritarismo ainda presente. Portanto, eu queria, em nome do PMDB,
apresentar solidariedade pelo pronunciamento de V. Ex•, e a esperança quejâ
agorã, através do Senador Josê Lins, o Gover-no possa encontrar o diálogo
construtivo tão bem lembrado por V. Ex•

O SR. ROBERTO SA TURNINO - Muito obrigado, agradeço em meu
nome e do meu Partido e acho que posso agradecer. também, em nome dos
trabalhadores de Volta Redonda o aparte de V. Ex•, dito com muita razão,
que nós estam~_s à margem das coisas mais importantes que se passam na ârea
económiCa e finanCefril,- o· prÓprio OrÇamento mOnetário, os subsídios, o
Orçamento das empresas estatais,.as contas abertas no Banco do Brasil, tudo
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isso fica à margem de qualquer interferência, de qualquer conhecimento sequer do Congresso Nacional. E as empresas estatais, neste momento de crise,
como V. Ex' bem diz, deveriam ter o chamado comportamento exemplar, deveriam dar o exemplo do diálogo construtivo e da busca das soluções justas
para ambas as partes.
Muito obrigado a V. Ex', agradeço a atenção dos nobres Senadores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Concedo a palavniao llobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Quando o desacato às d~isões judiciais se processa pelos mais altos segmentos dos que compõem os set6res de nossa polítiCa econôniiCo-financeira,
há de se afirmar, convictamente, que esses segmentos mefecem as mais severas críticas e imediatas medidas -coercitivas para- que cumpram ci que a Justiça
decidiu.
Assim, desta tribuna agrego-me às reivindicações dã classe bancáila de
todo o País, em termos de seus direitos que, embora reconhecidos pelos tribunais do trabalho, estão sendo desrespeitados pela maioria dos estabelecimentos bancários.
----As mínimas vantagens conseguidas pelos bancários, no cOrrer dos anos,
vêm sendo descumpridas, tornando, assim, mais difícil ainda a já precária situação salarial dos empregados em bancos.
Com exceção, nada mais nada menos, de quatro estabelecirnefltos bancários, os demais, parcial ou totalmente, firmam-se no propósito de não darem cumprimento ao que a Justiça do Trabalho decidiu. ~é de pasmar que,
justamente os mais poderosos bancos, com lucros líquidos_ semestrais que
atingem à fabulosa cifra de cerca de vinte e tantos bilhões de cruzeiros, estão
entre aqueles que não querem acatar os julgados, inclusivç da mais Alta Cor~e
Trabalhista de nosso País.
Tive a honra de receber 6 manifesto da classe band.Tia às autoridades e
ao público, ap_ontando aqueles devedores relapsos. E sente-se a justa revolta
dos bancários por essa inconcebível atitude de desrespeito à Justiça do Trabalho, ao direito mais sagrado do trabalhador e que é a correta, a exata remuneração pelo seu labor, direito não só cónstíti.tcional, mas Universal.
O que está a acontecer à laboriosa classe bancária, além de merecer o repúdio de todos nós, deve ser objeto de profunda análise por parte das autoridades governamentais, dado que, além desses estabelecimentos bancários
atentarem contra as mais altas instituições judiciáriaS do PaíS, não cumprindo
suas decisões, atentam, também, contra a ordem económica e social, pois se
locupletam das diferenças salarfais de seus mal pagos empregados para, com
esses valores, auferirem lucros mais astronómicos ainda.
É deveras lamentável que num país onde se quer obrigar a maiores descontos Previdenciários nos jã ínfiinos e irrisórios proventOs e· salários,
admita-se lucros bilionãríos de determinados bancos quando esses mesmos
bancos -negam-se a pagar aos seus empregados diferenças salariais devidamente reconhecidas pela Justiça.
Hã de se vislumbrar nessa infausta posição da maioria dos estabelecimentos bancários até crinie preVisto erit legislação em vigor. S-irti, pOrQue-Os
bancos não estão excluídos da obediência ao que está disposto na Lei da Economia Popular e nem na lei específica soóre os efeitos de débitos salariais, legislações que, à evidência, os- bancoS nãO Podem desconheCê-las.
Assim, levo- o- meu integral apoio à classe dos bancáriOs, eSpofiada em
seus direitás Por- tini número considerável de estabelecimentos bancários,
com honrosas exceções, esperando que as autoridades maío'res tomem _as medidas cabíveis e urgentes para que essa parcela da sofrida classe dos trabalha· dores deste país veJa reconhecidos os seus direitos.
Era o que-tinha a dizer. (Muito bem.')
O SR. PRESIDENTE (Passos Pârto)- Concedo a paolavra ao nobre Senador Franco Montoro_.
O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presídente, Srs. Senadores:
Abandono das Ferrovias
Ao contrário do que diz a propaganda oficial, o Brasil ainda não "de~
cobriu o seu caminho".
Enquanto as empresas multinacionais vão de ventO ein ·popa, produzindo ônibus e caminhões para atender a demanda dos transportes no País, a ihdústria nacional de vagões trabalha com apenas cinco por cento de sua capa-
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cidade de produção. Apesar de termos uma capacidade de produção de 9.000
vagões_ por ano, apenas 809 foram produzidos o ano passado. Existem no
País, empresas, como a MAFERSA, qu~ tem capacidade de produzir além de
vagões, veículos de transporte ferroviário como metrôs, aeronaves e monõtrilhos e as siderúrgicas podem dar o suporte necessário para desenvolver a indústria ferroviária. Entretanto, apesar da capacidade de produção e dos gastos feitos pelo Brasil para importar combustível que movimenta os transportes rodoviários- e apesar-do potencial hidrelétrico, que pode ser aumentado
muitas vezeS, ainda não existe uma preocupação para incentivar a infra estrutura industrial para o transporte ferroviário. Advertiu recentemente o Sr.
Marcos Vidigal da Silveira, Presidente da Associação Brasileira da Indústria
sobre trilhos: ..Se urgentes___encomendas não forem feitas, em dois ou três
anos, seguramente as empresas especializadas brasileiras vão se desarticular".
E desarticuladas, o Brasil ficará dependendo da importação, além de acarretar problemas sociais pelo desemprego no setor. Há necessidade de que o governo apóie efetivamente o transporte ferroviário e a _indústria ferroviária, senão teremos que pagã.r alto demais no futuro pelo que deixamos de fazer.
É a própria independência económica do País que estã sendo Comp-rometida com a atual política nesse setor.
O Brasil vai importar leite em pó e manteiga
Em matéria de produÇão de alimentos o Brasil também não descobriu o
seti caminho.
Depois de alardear a auto-suficiência do país em matéria da alimentos,
com exceção apenaS para o trigo, ainda importado em grande escala, o Ministério -da AgricultUra prepara-se para tornar uina medida infeliz: importar 500
mil toneladas de leite em pó e uma quantidade menor de manteiga, tendo em
vista os n1agros estoques formados este ano por atraso na liberação de financiamento oficia[
Ê inadmissível que o (Joverno gaste bilhões em propaganda e declare
não dispor de recursos para financiar a produção de alimentos no País. (Muito bem!)
~
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
_
O SR. -NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr~.
Presidente, Srs. Senadores:
Recentemente, num artigo divulgado por José Resende Peres, em O Globo, intitulado .. A Imposição Geográfica", deparamos com o seguinte trecho:
- "Estamos viajando há seis horas por regiões agrícolas mineiras
e fluminenses e ainda não vimos um trator; Como_terras tão próximas dos consumidores, servidas por estradas asfaltadas e não raro
por r~de elétrica, podem estar quase abandonadas, com solos erodidos, ácidos, ocupados em sua maior extensão por sapé ou capimgordura de baixa capa<;:_idade de suporte?"
Assinãi_ava o articulista que, pdo inehos um terço dessas terras são mecanizãveis, enquanto, em algumas encostas menos íngremes, os tratores de esteira poderiam 'fazer terraceamento, em curvas de nível, para o plantio de fruteiras, desde a uva à laranja, à banana, à manga e ao abacate, adaptáveis perf7itamente ao clima_.
Não se trata de falta de iniciativa, mas âe absoluta ausência de ineentivo
ofici8.1,-quando toda a atenção se dirige a regiões: piOneiraS-, como o CentroOeste, como s-e o litoral já estivesse economicamente ocupado.
Nesse contexto, assinala o artigç que o Estado do Rio importa meio milhão de litros de leite por dia, quando jâ deveria ter auto-suficiência- na produção de Iaticínios, '"se o Governo Federal, hã anos, não viesse criando os
mais sérios desestímulos à pecuária leiteira, ora tabelando o leite a preço vil,
o~a promovend_o o dumping, ou, como agora, praticamente impedindo o financiamento de vacas, ou financiando investimentos a juros de oitenta e cinco por cento ao ano".
Alegando que os produtos perecíveis devem_ ter sua fonte abastecedora o
mais próximà possível do consumo~ adverte o articulista que .. até os órgãos
de defesa do produtor, como a CCPL, já importaram leite para concorrer
oom-õ produto arduamente entregue _por seus cooperados".
Tratar-se-ia, portanto, de um abãildono- total. Esse desencorajamento à
atividade pecuária responde, -parcialmente, pelas terras flumirienses entregues
à erosão, à falta de escolha de gramíneas mais produtivas, em suma, as voçorocas dOminando os aclives, onde não apar~ce um tratar.
Prosseguindo, diz o articulista:
"Ainda agora, como se o custo- d_e produção fosse subir só em
fins de junhO; decretaram a correção de parte do aviltamento do

•

•

•

...

preço do leite a partir do_ dia 26 ... E: um verdadeiro complô contra a
economia nacional. Mas o que se esperar de uma política agrícola
que faz o Brasíl importar anualmente cinqüenta milhões de dólares
de alho e cem milhões de dólares de borracha?"
Isso até lembra o velho bracardo: ''Em terr~_de_ ferrç_it:oL espeto é_ de
~L"

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais haven<jo que tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a sess-ãO extraordinária a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n9 121, de
1981 (n"' 4.998(81, na Casa de origem), que dispõe sob~ a criação de cargos
na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do ESfàdo de_ Pernambuco e dá
. . -· .
outras providências, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 328 e 329, de 1982, das Comissões:
-de Serviço Público
-de Finanças.

-de Finanças.

Civ~l;

--'4-

DisCussão, em turno único, da Redaçã_o Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n9 402, de 1982), do Projeto de Decreto Legislativo n• 29, de 1981 (n' 107/81, nâ Câmara dos Deputados), que aprova o Texto
das Notas Trocadas em 16 dejunho e _1_6 de julh9 de 1989, em Brasília, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos
Mexicanos, pelas quais foram introduzidas modificações no texto do convêniO sobre Transporte Marítimo vigente entre os dois países.

-5-

-l-

•

na Secretaria do Tribunal Eleitoral do Estado do Maranhão e dá outras providências, tendo
PARECERESFAVORÃVE!S, sob n's 338 e 339, de 1982, das Corills·
sões:
-de Serviço Público Civil; e

.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Sr. Senador José Fragelli encaminhou à Mesa requerimento de informações que; nos termos do inciso VI,
do art. 239, do Regimento Interno será examinª'do pe!a Presidência.

•
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e

-2Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n9 17, de
1982 (n9 5.645/8_1, na casa de_Qr_i_gem), que disp-õe sobre a criação de cargos
na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado ele Goiás, e determina
outras providências, tendo
PARECERES ORAIS, favoráveis, proferidos em Plenário, das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
-de Finanças.

-3Discussão, em segundo turno, d_o Erojeto de Lei_ da C.4mara n9 20, de
1982 (n' 5.000/81, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de cargos

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecída pela Comissão
de Redação em seu Parecer n9403, d~ 1982) do Projeto de Decreto Legislativo
n"' 35, de 1981 (n9 86/81, na Câmara_dos Deputados), que aprova o Texto das
Notas Trocadas entre o Governo da República Federativa do_Brasil e_.o_ Go:verno da Repú"f,1JCa dQ Chile, em SantiagO, a 10-de outubro de_t980, q-ue introduzem modificaçõ~~.!l.O C:Qnv~nio ~obre-_ T.i"ã.nsporte Marítimo conCluído
entre os dois países 25- de abril -de -1974 .

a

-6Discussão, em turno único; do Projeto de Decreto Legislativo n'il 24,-de
1981 (n' 103/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação Antazô~ica entre o Gov~mo da República Federativa doBrasil e Õ Governo da República da Colômbia, concluído em Bogotã, a 12 de
março de 1981, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob nos 407 a 410, de 1982, das Comis·
iÕes.:

-de Relações Exteriores;_:_· de- ASsUntos RegtOnãts,:--de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e
-de Saúde.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)

ATA DA 88' SESSÃO, EM 16 DE JUNHO DE 1982
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRES!Dll:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO E PASSOS PÔRTO
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTESOSSRS.
SENADORES:

•

•

Laêlia de Alcântara- Eunice Michiles- Evandro Carreira- Aloysio
Chaves- Gabriel Hermes- Jarb_as Passarinho- Alexandre Costa- Luiz
Fernando Freire- Alberto Silva- Bernardino Viana --Helvídio NunesAlmir Pinto~ José Lins- Mauro Benevides - Agenor Maria- Dinarte
Mariz --Martins Filho- Curiha Lima- Humberto Lucena --Milton
Cabral- Aderbal Jurema --Marcos Freire- Nilo Coelho ~João LúcioLuiz Cavalcante- Lourivai Baptista- Passos- Põrto .;-JUtãhy Magalhães
--Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla -An:taral Peix~to- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -:-_Itamar Franco - Tancredo Neves- Amaral Furlan --Franco Montõro Orestes Quêrcia- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Lãzãro Barboza- Gastão Müller- José Fragelli- Saldanha Derzi -Affonso Camargo
-José Richa- Leite Chaves-- Evelásio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir
Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon.
.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 55 Srs. Senadores. Havendo_núme_ro regimental, declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos
q S_t.o__l_~-Secretárro Procederá à leitura do Expedient~.
É lido o seguinte

ÊXPEJ>IENTE
OFICIO
Do Sr. _19-Secretário_da__ Cáma_ra dos_ _l?eputados, encaminhando à revisão
- ao Senado autógrafo do sejjjlinte projeto:

-PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 3, DE 1982
(N' !J3f82, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País
na segunda quinzena do mês de julho de 1982, em visita oficial ao Canadá.

O_Congresso Nacional decreta:
ArL 19 Está o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se
do País, na segunda quinzena do mês de julho de 1982, para visitar o Canadã,
a convite do Governo daquele País.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
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Item I:

MENSAGEM N• 168, DE 1982.
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Convidou-me Sua Excelência o Senhor Edward Schreyer, GovernadorGeral do Canadá, para uma visita oficial àquele país,- a re·aHZar-se na segunda
quinzena de julho.
Na oportunidade serão examinados temas de interesse das relações entre os
dois países.
No indeclinável dever de aceitar o nobre conviif:, venh-o, em cumprimento ao que preceituam Os arts. 44, inciso III, e 80~ da COfl.stituição, solicitar ao
Congresso Nacioml.I a necessária autoifzação- para ·ausentar-me do -P3.ís~-
Brasília, 4 de maio de 1982. -João Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto de decreto legislativo
que acaba de ser lido de acordo com os arts. 100, inCiSo I, item 18, e 111, inciso I, alínea g, do Regimento Interno, será remetido _às Comi_~sõe_s de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores, devendo Ser s~_bmetido à deliberação do Plenário após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto
na alínea a, do inciSo II do art. 388 da Lei Ii:tternã.
O SR. PRESIDENTE- (P"is-sos Pôrto) --=.-Sobre a mesa, requerimentos
que serão lidos pelo Sr. !'?-Secretário.
São lidOS os seguintes

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 121, DE 1981
(Em regime de urgência- arts. 371, b, e 188, III, do Regimento Interno)
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n9 121, de
1981 (n• 4.998/81, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de cargos
na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco e dâ
outras providências, tendo .,..
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 328 e 329, de 1982, das
Comissões:
De Serviço Público Civil; e
De Finanças.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
E o seguinte o projeto aprovad~

REQUERIMENTO N• 128, DE )982

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 121, DE 1981

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea "b" do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 29, de 19~2. que altera o capziido
art. 49 da Lei n9 6.978, de 19 de janeiro de 1982, que dispõe sobre as eleições
de 1982.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1982.- José Lins, Humberto Lucena.

(N• 4.998/81, na Casa de origem)

REQUERIMENTO N• 129-, OE 1982
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea "b", do Regi~ento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n'? 363, de 1981, de autoria da Comissão Diretora, que altera o parágrafo único do ari: 5_9 e o anexo III da Lei
n9 6.908, de 21 de maio de 1981 e dá outras providências.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1982.___,... José Lins, Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os requeri~entos que vêm de
ser lidos serão objeto de deliberação após a Ordem do Diã., nos termos regimentais. _
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência comunica ao Plenário que ó nobre SeDador Evandro Carreira foi indicado, pelo Grupo Brasi~
Ieiro da União Interparlamentar, para participar da Septuagésima QU.lntã.
Convenção Anual da Air Polution Control Association, a realizar-se em New
Orleans, Louisiania, EStados Uilidos da América, no períd-o, cie 17 a 30 de junho corrente~
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) que será lida pelo !~?-Secretário.

•

Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco e dá outras providências

m~l

O Congresso Nacional decreta:
Art. l'? Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria do TribuRegional Eleitoral de Pernambuco, os cargos constantes do Anexo a esta

lei.
Parágrafo único. Para os cargos de que trata este artigo só serão nomeados servidores cujos deveres, direitos e vantagens sejam os definidos em
estatuto próprio, na forma do art. 109 da Constituição Federal.
Art. 29 Os funcionários federais, estaduais e municipais, pertencentes a
- oUtros órgãos da Administração Pública e que presentemente estiverem prestando serviços ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, poderão concorrer ã tranSposição ou à transformação dos respectivos cargos do Quadro
_Permanente do Tribunal.
Art. 39 As despesas decorrentes do disposto nesta lei correção à conta
das dotações orçamentárias próprias do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco ou outras para esse fim destinadas.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as- disposições em contrário.
ANEXO À LEI N9
, DE
DE
DE 1981
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
CARGOS CRIADOS (Art. J9)

Sobre a Mesa, comunicação

E lida a seguinte
Brasília, 16 de junho de 1982.
Senhor Presidente,
Tenho o prazer de dirigif-me· a VOSSa- Excelência a· fim de comunicar que
me ausentarei do país, a convite do. "Grupo Brasileiro da União Interparlamentar", para participar, em New Orleans, Louisiania- USA,da "75• Convenção Anual da Air Polution Contrai Association", pelo período de 17 a 30
de ju11:ho do corrente ano.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos
c:ie -estima e consideraÇão. Evandro Carreira, Líder do Partido dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A comunicação lida vai à publicação.
- O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Passa-se à

GRUPO: OllTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR
Cargos Categoria'Funcional e Classe
Médico (6 h)
Contador
Bibliotecário

A
A
A

Código

Referência

TRE-NS-901
TRE-NS-924
.TRE-NS-932

NS-11
NS-5
NS-1

Código

Referencia

TRE-SA-801
TRt-SÀ·SOt
TRi::,SA-áOl

NM-30
NM·25
NM-21
NM-17
NM-21
NM-17
NM-9

GRUPO: SERVIÇOS AUXILIARES (*J
Cargos Categoria Funcional e Classe

ll

17
21
6
24

30

Agente Administrativo
Agente Administrat!yó
Agente Administrativo
Agente Administrativo
Datilôgrafo
Dati!ógrafo
Datilógrafo
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E

ç
B

A
E
B

A

,TR~SA:SOI

TRE-SA-801
TRE-SA-802
TRE-SA-802 .

GRUPO: OUTRAS ATIVIDADES DE NfVEi. MéD.IO

As matérias constantes dos itens l, 2 e 3 da Ordem do Dia, da presCrite
sessão constaram da pauta das sessões de 26 e 27 de maio último, quando foram aprovadas, em primeiro turno, por acordo das Lideranças, em votação
simbólica.
Assim ·sendo, a Presidência, em consonância com aquCla decisão, irá
submeter as matérias-ao Plenário, em segundo turno, pelo mesmo processo.

Cargos Categoria Funcional e' classe
Té:c. de Contabil!dade
Téc. de Contabilidade
Têc. de Contabilidade

B
A

Código

Referência

TRE-NM~i042

NM-30
NM-24
NM-17

TRE-NM-1042
TRE·NM-!042

(•} Para. a 'Secretari'.a do TRE e Zonas EleJtoÍ'ais d1:1 Capital

•

•
Cargos c"aieg~-;ia Fun~ional ~Classe

Código

E

Motorista Oficial
Motorista Oficial
Motorista Oficial
Ag~ntc de Portaria
Agente de Port,arai
Agente Je Port.trla

•

TRE-TP-1201
TRE-TP-1201
TRE-TP-1201

B
A

E

TRE·TP-1201
TRE-TP-1202

B
A

~RE-TP-1207

Referencia
NM-14

NM-9-

-- C&r os
1

...!.
- - _2

NM-lt
NM-6
NM-1

1
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.,
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E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA. CÃMA!l.A N-'_17, DE 1982
(N• 5.645/81, na Casa de origem)
Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, e determina outras providências.

Parágrafo único. Para os cargos de que trata este artigo, só se nomearão servidores cujos deveres, direitos e vantagens sejám os definidos em estatuto próprio, na forma do art.109 da Constituição Federal.
Art. 2'i' Os funcionârios públicos federais, estaduais e municipais, pertencentes- a-eutro·s ór-g-ã-es-da admi-nistração púb!ica,·e que presentemente estiverem prestando serviços ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiãs,
poderão concorrer à transposição ou à transformação dos respectivos cargos
do Quadro Permanente da Secretaria daquele Tribunal.
Art. 39_ As despesas decorrentes do disposto nesta Lei correrão à conta
das dotações orçamentárias próprias do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiãs, ou- de outras para esse flm destinadas.
Art. 4'i'

Esta Lei eriha em vigor na data de sua publicação.

Art. 5'i'

Revogam-se as disposições em contrário.

GRUPO:

SERVIÇOS

AUXILIARES.

(*)

CAteoorh
Fundonal
Agente Admin1~i:~~t1Vo
Agente- Administrativo
Agente Administrativo

2
3

2
10
5

.

DatilÕgrafo
Datilôgrafo

2

de 1982
ESTADO OE GOlAS

Classe

c
!
~

B

E

Cõdigo
TRE:sÃ:aol
TRE-SA-SÕl
TRE•SA-801
TRE-SA-8.02
TRE-_SA-802

Referência
NM-2!'i
NM-21

NM-17
NM-17
NM-17

11
GRUPO:

Carqos

...!.
(*}

OUTRAS

CÕdigo

Referinc111

.B

TRE:TP-1201

!

TR_E-1P-!201

NM- 9
.... 1

•

TRE-TP-1202
TRE.-TP-1202.

NM-1

!

NM-6

Interno)

criaçãO de _cargos na Secretaria do Tribunal Eleitoral do Estado do
Mararihão e dá outras providências, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s338 e 339, de 1982, das
Comissões:
~ de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
Em discussão O projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando _a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
- Aprovado.
O projeto" vai à sanção.

E o seguinte o projeto aprovado

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam criados no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiâs os cargos constantes do Anexo a
esta Lei.

de

~TAAIA

20, de 1982 (n• 5.000/81, na Casa de origem), que dispõe sobre a

Aprovado.
A matéria vai à ·sanção.

, de

·'

Discussão-, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n9

(Pausa.)

LEI NQ

rfol-17

(Em regime de urgência- -arts. 371, "b", e 188, III, do Regimento

Em discussão o projeto._ (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.

~

.....

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pàssarinho) - Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 20, DE 1982

Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
CARGOS CRIADOS (ART. lQ}

..-~""tnte di!: P0rter1a
:O.g_ente de Portaria

ClaSse

NM-24

TRE-kPH044

.A

.

:,. _ -~42-

TRt-HM.. lJ?42

·,T

10

(Em regime de urgência- arts. 371, b, e 188, III, do Regimento
Interno)

AliEl«J

·~to~ist.i Offéial
.Motor-tst~~. Oficial

2'

!_

SERVIÇOS OE TRANSPORTE OFICÍAL

Categoria Ft!nc1ona1

.1.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 2:
PROJETO DE LEJ DA CÃMARA N• 17, DE 1982

•

Referincta

'íeÇh1c0 :ae· 'ContatiHi-dad8'.
Têç:nlc6 de Conatbilfdàde
Tel_~f_o~!sta

...!.

NM-7

DisCusSão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n9
17, de 1982 (n• 5.645/81, na casa de origem), que dispõe sobre a
criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de GOiás, e determina outras providências, tendo
PARECERES ORAIS, favorâveis, proferidos em plenârio, das

•
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PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 20, DE 1982
(N• 5.000/81, na Casa de origem)
Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Trib:unal Re-

gional Eleitoral do Estado do Maranhão e dá ootrois provldênclas.
Cóngresso Nacional decreta:
Art. }9 Ficarri criados, no Quadro Permanente da Secretaria dO Tribu·

Q_

nal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão, os cargos constantes do Anexo a esta lei.
·
ParâgrãfO átliCO.- - Pã.fa -oS Ciig-os- dC-que trã.tã: ·este- artigo 56-se nomearão
servidores cujos deveres, di.~eito~ e vantageris sejam os defi~ido$ em estatut~
próprio, na forma do art. 109 da Constituição FederaL
Art. 29 Os funcion4rios federais, estaduais e_muiticipais. pertencehtes 8
outros órgãos da Admi~istr.ação Pública e que .Presentemente estive_~ pres-

tando serviços ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranbiio, poderão concorrer à tran$posição ou à transforma,ção'dOs respectivOs cargos c:Ío
Quadro Permanente da Secretaria do citado Tribunal.
Art. 39 As despesas decorrentes do diSposto ne:sta lei correrãd à conta
das dotações orçamentârias próprias do Tribunal Regional EleitÔral do Estado do Maranhão ou ~e outras para esse fim destinadas.
-- Art. 4• Esta lei entra em vigor na data d~ sua pubíicac;lio.
__ :..=.=_Art. 59 Revogam:Se as disposições em contrário.

_ _ ANEXO À LEI N•
, DE
DE
DE !982
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO
éARGOS CRIADOS (Art,

m

GRUPO: Outras Atlvldades de Nivel Superior

ATIVlDAD.E:S _ÔE -ii1VEL . 5Õ11ERiOR

Categoria -Funcionl!1 _e Clas.se
Contador
!!,

Pera a Secretaria do IRE

e Zonas

COdi(jo

Ehdtorais da Capftai

Referiincia

Referência

Cargos _ . Càtegoria Flincional e Clasoe

NS- 5

Contador
Blbllotecár!Q

A
A

TRE-N&-92.
TRE-NS-932

NB.5
NS.J
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OSR •.PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 5:
GRUPO" Outras Atividades de Nível Médio

Código

Referência

TRE-NM-1042
TRE-NM-1042

NM.24
NM.17

Categoria Funcional e Classe

Carg:oo

Tec. de Contabilidade
Tec. de Contabilidade

B

A

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela CoM

GRUPO: Serviços Auxiliares (*)
Cargos

Agente AdminiStrativo
Agente Administrativo
Agente Administrativo
Agente Administrativo
Datllógra!o
Datllógrafo
Datllógra!o

2
4
6
6

2

8
10

E

Referênc ia.

Código

Categoria. Funcional e Classe

TRE-SA-801
TRE-SA-801
TRE-SA-801
TRE-SA-801
TRE-SA-802
TRE-SA-802
TRE-SA-802

c

B

A
E
B

A

NM.30
NM.25
NM.21
NM.17
NM.21
NM.l7
NM.9

Categoria. Funcional e Classe

2
2
1
2
2

Motorista Oficial
Motorlsba Oflclal
Motorista Oficial
Agente de Portaria
Agente de Portaria
Agente de Portaria

E
B

A
E
B
A

ela

TRE-TP-1201
TRE-TP-1201
TRE-TP-1201
TRE-TP-1202
TR!!:-TP-1202
TRE-TP-1202

NM.14
NM.9
NM.7
NM.ll
NM.6
NM.l

(*) Para a Secretària do TRE e Zonas Eleitorais da Capital

Item 4:

Discussão, em turno único, da redação final (oferecid:'! pela CoM
missão de Redação em seu Parecer n"' 402, de 1982), do Projeto de
Decreto Legislativo n' 29, de 1981 (n' 107/81, na Câmara dos Deputados),_ que aprova o texto das notas trocadas em 16 de junho e 16 de
julho de 1980, em Brasília, entre o Gove"rno da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos MexiCanos, pelas
quais foram introduzidas modificações no texto dO Convênio s-o.bre
Transporte Marítimo vigente entre os dois países.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Intern~··
O projeto vai à promUlgação.
-

E a seguinte a redaçào finara provada
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVCO N' 29, DE 1981
(N' 107/81, na Câmara dos Deputados)
Faço saber que o Congresso Nacíonal aprovou, nos..ter~o·s do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu,
,Pfesid'ente do Senado Fedúal,
promulgo o seguinte
DECRETCiLEOlSLATIVO

O Congresso Nacional-decreta:
Art. I~ É aprovado o texto das notas trocadas em 16 dejun~o e 16 de
julho de 1980, em Brasília, entre o Governo da Repúbtica Federativa doBraM
sil e o Governo deis Esti:tdos Unidos.-Me"XrCanoS. pelas quais foram iittroduzidas modificações no texto do Convênio sobre Transportes J'v1arítimo vigente
entre os dois pafses.
Este Decreto Legislativo entra em vigor na data

•

E a seguinte a redação final aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 35, DE 1981
(N' 86/81, na Câmara dos Deputados)

DECRETO LEGISLATIVO N'

, DE 1982

Aprova o texto das notas trocadas entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Santiago,
a 10 de outubro de 1980, que introduzem modificações no Convênio
sobre Transporte Marítimo concluído entre os dois países a 25 de abril
de 1974:

•

O Congresso Nacional decreta:__
Art. 1~ É aprovado o texto das notas trocacÍ.às entre o Gov.erno da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúblíca do Chile, em Santiago, a 10 de outubro de 1980, que introduzem modificações no Convênio sobre
Transporte-Marítimo cOllcluído entre os dois países a 25 de abril de 1974.
Art. 2~' Este DecrCto Legislativo entra em vigor ~a data de sua publicaçãtr.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legialativo
(n~' l03j81, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Cooperação AmazóniCa entre o Governo da
Repúbllca Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômb[a, conluído eQI Bogotá, :i .I2 de março de 1981, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS SOB nos 407 a410, de 1982, das
ComisSões
- de Relações Exteriores;
=- de A.ssmuos Regionais;
-·de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, e
-de Saiíde.
n~'

24, de 1981

Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs·. Sénadores que o aprovam queifam·- perf!lanecer sentados. (Pau~
sa.) AprovadO.

O Sr. Dirceu Cardoso -Sr. Presidente, requeiro, verifiCação de votação.

N' , DE 1982

Aprova o texto das notas trocadas em 16 de junho e 16 de julho de
1980, em Brasflia, entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, pelas quais foram introduzidas modificações no texto do Convênio sobre Transporte Marítimo vigente entre os dois países.

Art. 29
cação.

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

Referên~

Código

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

tactos), que aprova o texto das notas trocadas entre o Governo da
Repúblici Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile,
em Santiago, a 10 de outubro c;!e 1980, que int.roduzem modificações
-no COnvênio sobre Transporte Marítimo concluído entre os. dois
países a 25 deabrtl de 1974.

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

GRUPO: Serviço.s de Transporte Oficial e Portaria
Cargos

•

--~iS~ão de Redação em seu Parecer.n"' 403, de 1982) do Projeto de
Decreto Legislativo n<:> 35, de 1981 (n9 86/81, na Câmara dos DepuM

d~_.sua pu_~li

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Foi requerida a verificação de
votação para o item 6 da Ordem do Dia.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pela contagem natural que
se faz da presença dos Srs. Senadores, há 27 Senadores apenas no plenário;
JOgo, não vou submeter à votação eletrônica. Considero a inexistência de quo~
rum e vou aplicar o art. 327, s~spendendo .!i sessão, por lO minJ,ItQs.
Está susPensa a sessão.

(Suspensa às 18 horas e 55 tninutos, a sessão é reaberta às 19 hoM
ras e 5 minutos.)
O ~SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está reaberta a sessão.
Vamos submeter à. yotação o Projeto de Decreto Legislativo n"' 24, de
1981, que aprova o texto do Acordo de Cooperação Amazónica entre o Go·

...
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verno da República Federativa do Brasil e o Governo_ dJt R,.epública da Colômbia, concluído em Bogotã, a 12 de março de 1981, tendo todos os pareceres favorãveís, das Comiss_ões de .Relações E;rs.teriores, de Assuntos Regionais,de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Saúde.
Em votação.
Corno vota o Líder do PDS?

O SR. NILO COELHO ...,.-,Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)·- Como. vota o Líder do
PMDB?.
O SR. HUMBERTO LUCENA -

•

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Como vota o Líder do
PDT?
O SR. ROBERTO SATURNINO- l>im.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do
PTB?
O SR. HUGO RAMOS -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Trata-se de um acordo en-

•

tre Brasil e Colômbia. Mas parece-me que a cadeira de V. Exi não -é á. que V.
Ex• estã ocupando;- a votação é nomin~l e pode haver dúvidas.
Os Srs. Senadorc;s jã podem votar. (Pausa.)
Procede-se à votação
VOTAM "SIM"' OS SRS. SJ;:NAJJORES:

Affonso Camargo- Agenor Maria- Alberto Silva- Alexandre Costa - Aloysio Chaves- Benedito Ferreira - Bernardino Viana- Cunha Lima- Dinarte Mariz- Dirceu CardosoEvelãsio Vieira- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Humberto
Lucena~ José Fragelli- José Lins- Laélia deAlcântara- Lenoir Vargas- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Lu!Z Viana
- Marcos Freire-- Martins Filho --Milton Cabral - Moacyr
Dalla- Nelson Carneiro- Nilo Coelho~ Passos Pôrto- Paulo
Brossard- Pedro Simon- Roberto Saturnino_- Saldanha_Derzi.

•

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR:

GaStão

Müll~r.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Hã 35 Srs. Senadores no
Plenário. Se todos os Srs. Senadores jâ votaram, vái-se p-roceder à apura-ção.
(Pausa.}

Votaram SIM 32 Srs. Senadores e NÃO I.
Não houve abstenções.
Total de votos: _33.
Alguém presente não votou, mas comigo, -o-total é 34. Está aprovado o
projeto, que irá à Com_issão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 24, DE 1981
(N• 103/81, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Amazônica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Colômbia, concluído em Bogotá, a 12 de março de 1981.

.

O _Congresso Nacional decrçta; _
_
_
Art. }'ii Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação_.AJ!lazônica
entre o Gõver_nó d~_ República Federativa do Brasil e. o Governq da Repúbli-

ca da Colômbia, concluído em Bogotã, a 12 de março de 1981.
Art. 29
cação.

Este Decreto Legislativo entr~rá ~m vigor na data de sua publi-

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Taquigrafia registrarã
que o verdadeiro voto do Senador Dirceu Cardoso é ..NÃQ". Não tinha cabimento que S. Ex• votasse "SIM", pois foi qu-e:frq;edi~ ~_erificãção" devo-

tação. (Pausa}.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esgotada a matéria da Ordem do Dia, passa:.se à apreciação do Projeto de Deçreto legislatiVo n'i' 3, lido
no Expediente, que nos termo§ regimentais, deve ser discutido e votado nesta
oportunidade.
DiscussãO, em turnõ -unico, do _Projeto de Decreto-legislativo
n9 3, que autoriza o Senhor _Presidente da República a ausentar-se
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do_ País na segunda quinzena do mês de julho de 1982, em visita oficial ao Canadá, dependendo dos pareceres das Coniissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores.
Solicito do nobre Senador Aloysio Chaves o parecer da Comissão de
constituição e Justiça.

O SR. ALOYSIO CHAVES (Para emitir parecer)- Sr. Presidente Srs.
Senadores, o Senhor Presidente da República recebeu convite do
Governador-Ger~l do Can.adã para urna visita àquele país, a realizar-se na segunda quinzena de Julho- deste ano.
-Em cumprinlento ao que preceitUam os-aits. 44. inciso III, e 80 da_ Constituição, Sua Excelência o_Senhor Presidente da República solicita ao Co_n~
gresso Nacional a necessãria autorização para ausentar-se do País.
O Canadá, pela sua extraordinária dimensão geográfica, crescente desenvolvimento industrial e posição cultural no Mundo e, em particular, neste
Continente, desfruta de umâ posiç8.o privileg-iada, havendo, portanto, evidente interesse para o Brasil em estreitar os laços que hoje jã existem cotn esse
grande país, além do inegável, inquestionável e evidente interesse na reali- zação dessa viagen1, atendendo a honroso convite que foi feito ao eminente
Presidente da República.
O pedido encontra inteirO respiildo constitucional, sendo, portanto. o
parecer favorável.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.')

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Concedo a palavra ao

nobre Senador Bernardino Viana para proferir o parecer da Comissão de Relações Exteriores.

O SR. BERNARDINO VIANA (Para emitir parecer. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores~ confirmando os argumentos apresentados Pelo noOre Senador Aloysio Chaves, que relatou o proji:to do-necreto Legislativo n'? 3, de 1982, que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do PaíS na segunda quinzena do mês de julho de 1982, em vi.:.
sita oficial ao Canadá, esta Comissão de Relações Exteriores nada tem a opor
à visita e acha que ela serâ muit() pri:iveitosa para o nosso País.
Este o nosso parecer, Sr. Presidente, (Muito bem!)

- ()S'R~l'RESIDENTE (Jarbas Pàssarinho)- Completada a instrumentação da matéií:i--; Passa-se à discussão do projeto.
O Sr. Jtamãl- -Frãnco __: Si. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Concedo a palavra ao

rfobre Senador Itamar Franco, para discutir o projeto.

O SR. ITAMAR FRANCO (Para discutir. Sem revisão do orador.)Sr: Presidente, Srs. Senadores, trago neste instante, a minha palavra de elogio
ao Líder do G~_verno, que apoiou o projeto de nossa autoria, que regula as
Viagens-do Senhor PreSidente da- R.e_i?ública e dá Vi_~e-Pre'sid~nte da RepUblica~ Lamentavelmente, esse nosso projeto se encoritrã-parado na Comissão de
ConstituiÇão e Justiça do Senado.
Sr. Presidente, é um projeto que pretende exatarnente dar ao Legislativo
e, partic~larmente~ ao Senado Federal, uma visão das visitas presidenciais.
---Uma visita do Senhor PrCsidCnte da República não se dá da noite para o
dia. Sua ExcelênCia, por exemplo, no caso, esteve agora hã pouco nos Estados
Unidos. E seria o caso até de se indagar: tendo estado nos Estados_ Unidos,
por que não, quase que em seguida, no Canadá?
Por certo haverá razões do Ministério das Relações Exteriores e a_a propria Presidência da República para que sua Excelência regressasse ao BraSil e
só agora faça sua visita oficial ao Canadá. Seria a primeira coisa que deveríamos estranhar neste instante.
Mas o que nós realmente q~eremos rnan~festar, Sr:-Presidente, é que entendemqs que o Senado Federal não dev~ aprovar o pedido de licença do Senhor Presidente da Repúbl~ca. sem primeiro examinar o nosso projeto, que
está, com eu disse, na -cõmissão de ConstituiÇão e Justiça, e qúe determina,
entre outras c_ois.as, que tão logo Sua_ Excelência o Senhor Presidente da Re-pública: regresSe ao Br_ã_s_il, no prazo de 30 dias, envie ao CongrCsso Nacional,
particularmente ao Senado Federal, o relat6rio das suas visitas. :E: claro que o
deslocamento do Chefe do Governo não se dá apenas para a troca de cumprimentos amáveis. Nós assistimos isso _na viagem do Senhor Presidente da República à Argentina, ao Chile e a outros países. Na Argentina, inclusive, foram assinados alguns acOrdos que seqUer foram conhecidos no COngresso
Nacional, particularmente no campo nuclear.
De qualquer forina, Sr, PreSidente, o nosso pedido a V, Ex• seria para
que sustasse, neste instante, o exame dessa autorização para Que o Senado Fe-
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deraJ pudesse, aí sim, deliberar sobre o nosso-projeto, que jã mereceu pelo
menos a simpatia do Líder do Governo nesta Casa, Senador Nilo Coelho.
Recordo-me que S. Ex', no instante erfl que nos preparãvãmos tarnbêm para
votar umã das viagens de Sua Excelência o Senhor Presidente da República,
chegou a dizer que, realmente, estaria de acordo com o projeto por nós apresentado.
O Sr. Nilo Coelho -

Ju,nho de 1982

O SR. DINARTE MARIZ- É um equívoco de V. Ex•, eu nunca acompanhei o Presidente da República ...
O Sr. Itamar Franco_- V. Ex• me perdoe o erro, nós não acompanhamos
pessoalmente, acompanha-se até por sentimento de solidariedade. Quando
digo acompanha, quero dizer estar a par dos fatos.
O SR. DINARTE MARIZ- Estou no quarto" mandato e, naturalmente, acompanhei muitas viagens do Presídente, ass-inl cOmo
Ex• Mas V. Ex•
IDe Permite que, democraticamente, discorde de V. Ex•

v:

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito praie·i; nobre Líder.
O Sr. Nilo Coelho- Estou de inteiro acordO com V. Ex• e não vq_u entrar no mérito do projeto de sua autoria, jâ que as Comissões de Consiiiú~Ção
e Justiça e de Relações Exteriores vão opinar. Em tese, aceito perfeitamente o
projeto cte V. Ex• Mas, evidente!Den_~e que su~tar a viagem do Presidente, que
jâ está com- data marcada, no momento eu faria um apelo a V. 'Ex• para que
transigisSe democraticamente nessa concessão do projeto que estamos votando hoje. Agora, assumo o compromisso de discutir, de aceitar, de encontrar
uma fórmula para que das viagens presidenciais seja prestada ao Senado uma
infOrmação, um papel, para que conste dos nossos Anais o que foi fazer O
Presidente da República no exterior, porque não representa demérito algum
do comportamento do Executivo no exterior, muito ao cõntrãrio; honrará o
Executivo dizer da tarefa que foi lá fora honrar nosso País em missão de comportamento diplomático, na assinatura de acordo de tecnologia e de tanta
coisa que resulta de uma viagem presidenciaL
O SR. ITAMAR FRANCO -Muito obrigado, nobre Líder Nilo Coelho. Exatamente, emendemos que a viagem do Senhor Presidente da República honra, com a sua presença no estrangeiro, nosso País, mas é certo também
que o Senado Federal precisa conhecer o que se passa nessas visitas.
Sr. Presidente, vou atender ao apelo do nobre Líder Nilo Ço~~ho, não
pedindo a V. Ex• que suste o exame da matéria do SCrihor Presidente daRepública, mas, dentro da minha consciência,_ votarei contra o p~dido do Sr.
Presidente, até que o Senado Federal possa entender também que um projeto
de um seu humilde membro deva também ser examinado com a devida pressa
com que se examina, neste instante, a viagem de Sua Excelência o_Senhor Presidente da República.

O Sr. Itamar Franco- :Eu estava ap~nas explicando a V. Ex• e não posso
mais- expilcar porque V.Ex• bâixou Ó microfone, o _que lamento.
O SR. DINARTE MARIZ- Eu volto ao microfone para ouvir V. Ex•
com muito prazer. Agora, eu peço licença a V. Ex• e à Casa para discordar
porque estou discordando inclusive, da opinião do meu Líder; não estou discordando somente de V. Ex• acho justo, e eu acho que não tem cabimento.

O Sr. Itamar Fi-anco -

V. Ex• permite?

O SR. DINARTE MARIZ- Pois não.
O Sr. Itamar Franco- Quantõ à discordância de V. Ex.',_e1a -se faz até
necessária; face ão -ponto de vista defendido, neste i~stante, por V. Ex• Eu
apenas adiantei-me a explicar o teor do meu projeto. Creio que V. Ex" não o
leu., porque lendo-o por certo que V. Ex• me dará razão.
O SR. DINARTE MARIZ- Claro que eu estudarei o seu projeto, agora, estou pondo dúvida é no acerto da idéia. V. Ex• me perdoe, mas eu discordo totalmente, assim como discordo da opiniãá do meu ilustre Líder, SenadQr Nilo Çoel!lo,_ que foi favorável à idéia de V~ Ex•

O SR. DINAR TE MARIZ- V~-EX•, natUf"ãlmente, está irri~i~amente
me atribuindo um atributo que eu não tenho.

O.Sr. Itamar Franco- Não_-estou atribuindo; ê porque_sc:_i que V. Ex•,
com a sua experiência ...

De mod9_ qu~. reiterando esse ponto de vista, aplaudindo a ~niciativa do
nobre Senador Itamar Franco, eu sugeiirfa aos amigos do-Governo nesta ca.:

O Sr. Dinarte Mariz- Sr.

Presi<~_ente,

peço a

p~lavra12~ra

discutir o pro-

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Paulo Brossard, para. discutir a matéria.
U SR. PAULO BROSSARD (Para discutir. Sem revisão do orador.)sr:-Presidente, Srs. Senadores:
Mais de urna vez coube a mim emitir _parecer em projetes como o que
agor·a ~está eril discussãO em breve será votado~ Todas as vezes que a mim
coube relatar eu dei parecer favorável, porque entendo que, em princípio, essas-viagens presidenciais são de uma evidente, de uma intuitiva utilidade para
o País. Acho que pela cabeça de ninguém passará que o Presidente da República deixa a chefia do Governo para visitar um outro país e vã fazer turismo.
Agora, também, sempre me insurgi contra a adoção desta fórrrfula que
me parece já sacramental das mensagens que acompanham os projetes; a fórmula é esta: ' na oportunidade serão examinados temas de interesse das relações entre os dois países".
Teria graça que dois chefes de estado se encontrassem para que não fossem tratados assuntos de interesse dos dois países. Quer dizer, é uma coisa tão
óbvia e ao mesmo tempo tão vazia, que era preferível que não dissesse nada a
mensagem. Não me conformo coin esta maneira éi.C Comunicar ao Senado e
justificar, nem é ao Senado, ê ao Congfesso, porque é um projeto de decreto
legislativo que passa por ambas as Casas, e parece-me que isto e nada é amesma coisa.
De modo que não posso aceitar ê essa maneira corno· assuntos desta na~ureza, que eu supoflho serem importantes, sejam desta forma avara, de uma
avare~a rara, assim explicados_ao CongrC:SSo· Esta é a pri~eira o~servação.
A segúflda observ~ção, Sr. Piesiciente, ê na linha de raciocínio_do nobre
Senador Jtamar Franco. Já desde há dois anos ou mais que me pronunciei no
sentido de que, uma vez realizada a visita, o Presidente deveria enviar uma
m-e-risagem ·-ao Congresso, fazendo um sucinto relatório dos assuntos versados
na:sua-v:Lagem. Acho que é o mínimo que se pOde Pedir. -Eu -disse pedir: poderia di:?:er Inuito mais, poderia dizer reclamar. pois se o Presidente, para Sair do
País e. visitar outro, depende da licença do Congresso, parece que ê uma conseqUência fatal, é urna resultante necessãria_que diga ao Congresso, que autorizou .sua viagem, o que ele fez durante essa viagem.
De mais a mais, não é ao COngresso apenas, é à Nação. A Nação, afinal
de contas, deve ter interesse em saber o que seu Presidente fez em uma visita
realizada aqui, ali ou acolá.
Lembro-me de que, quando sustentei esse ponto de vista à primeira vez,
era Presidente da Çasa 6 nqb~e SCÕ.ador LuiZ- Vian-a. Cfeio- cjue iogo após a
sessão, ou riO dia seguinte,
Ex• me disse que considerava judiciosa minha
observação, que achava mesmo útil ou_de toda conveniência que i$SO Viesse a
----ser feito.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu agradeço a V. Ex• por
ter aceito a solicitação do Líder, porque eu não poderia atender à sustação,
uma vez que o projeto, por sua natureza, tem tramitação _urg~nte. Então, temos que votá-la na sessão de hoje e esta é a forma fegimental.

•

e

•

4

jeto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Conc~do a palavra ao
nobre Senador Dinarte Mariz, para discutir o projeto:
O SR. DINARTE MARIZ (Para discutir. Sem revisi!o do orador.) -Sr.
Presidente, Srs._ Senadores, a opinião, que eu respeitO rrfuitó; âo nOsso colega
por Minas Gerais, eu acho discutível, e até certo ponto condenável a idéia que
ele traz para o Senado.
Como é que um Chefe da Nação, um Chefe de Estado, em muitas ocasiões convocado, até por uma questão de segredo de Estado, venha aqui dizer, explicar perante o Senado, a que vai? Eu acho isso um-absurdo. No meu
ver, nobre Senador ...
O Sr. Itamar Franco- Não. V. Ex" vai-me permitir só uma coisa: eu não
estou falando em segredo de Estado, eu estou pedindo, apenas, que o Presi~
dente proceda a relatórios normais ao Legislativo~ Veja V. Ex" que mesmo
que fosse seg_redo de Estado, o Legislativo teria que saber.
O SR. DINAR TE MARIZ- Eu acho que não.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex•
siste nisso.
O SR. DIN ARTE MARIZ -

~-ode

achar que

n~?

é """UJl! dir~íto Que o~

Eu acho que segredo de Estado ...

O Sr. Itamar Franco ~Agora, há acordos como os que foram assinados,
por exemplo,- e V. Ex• que é .um hom~m pro_fu_~am~nt_e_corihecedor ~a
política intenlacional e, por ce·rto. ã.companha as viagens do Senhor Presidente à República da Argentina - acordo que foram assinado~çom _cr_êditós fi.:
nanciáveis, que rião -são segredOS de Estado.
-
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sa, que são tantos, tão ilustres e tão numeroso.s, que façam sentir isto ao Governo. E mesmo _antes de vir a ser aprovado - se vier a ser aprovado o_Projet'l Itamar Franco- que esta prãtica se estabeleça, porque não hã necessidade
de lei. Basta que a prática seja estabelecida. Nada impede que o Presidente da
República envie uma me~sagem dari.do nOtícia, mais ou menos relatando esse
ou aquele assunto tratado. Afinal de contas, segundo seu juízo, seu-critério
sua: sabedoria, um relatório Cíue diga ao COiigresso e rriais do que ao Congres~
so, à Nação brasileira, o que fez o Presidente na viagem.

•

•

,.·.

Há pouco, Sua Excelência esteve nos Estados Un_idos, numa viagem rápida. É claro que tendo se reunido com o Presidente da maior nação do Hemisfério No_r_te da_ Amériça, o Presidente da maior nação da Amé_rica Latina,
ê evidente que os assuntos, não apenas dos dois países, mas os assuntos do
ContlriCnte e também os assuntos extracontinentais- hoje pode-se dizer que
não há mais prOblemas nacionais, que oS pioblemas, todOs eles, se universalizam em grau maior ou menor- é natural que o Presidente Figueiredo tenha
conversado com o Presidente Reagan sobre assuntos de política externa que
dizerri respeito ao Continente am_ericailo e também ao complexo mundial.
Haverá inconveniente eni qtiei o Presideriíe dfga, -depois, ao seu povo, o que
conversou, quais os problemas tratados'?
_
~ evidente, Sr. Presidente, que Sua ~celênciã iiã<i Vai faZer iiin ielalÓ.rio
minucioso e não vai reproduzir diálogos; vai fazer hipoteticamente suponho
eu - uma enunciação -dos assuntos versados.
Agora, o Presidente vai ao Canadá. O Canadá é outrO pais importante
da América. E: um grande país. É um país imPortante Sob -o -PontO de vista
econômico, cultural, sob o ponto de vista de sua experiência política. Lâ se
pratica o Sistema parlamentar de governo. Lã, um governo cai em conseqüência de um voto parlamentar, como vi, com meus olhos, um governo abandonar a diração do Estado, por motivo do aumento do tributo spbre a gasolina,
que estava colocado como questão de governo, como questão de confiança; a
Câmara não aprovou. Ao contrário, a_ Cân_lara aprovou u~a emenda supressiva da verba decorrente do aumento da gasolina, do combustíVel e o Chefe
do:Óoverno, em ato contínuo, comunicou ao Presidente da Câmara dos Re·piesentantes, que apresentaria ao Governador-Geral seu pedido de demissão.
Fez no dia seguinte; foi dissolvida a Câmara; foram realizadas eleições dentro
de 60 dias e o resultado é_que o povo deu razão à Câmara e negou razão-ao
Govern-o ao Gabinete_, e assumiu em conseqüência, a chefia do Governo o Sr.
Trudeau, que hoje continua_ à testa _do Governo do,.Canadá.

1! um país onde temos alguma coisa a aprender; de mais a mais _é uma federação que desmente aquele falso axioma segundo o qual existiria incompatibilidade entre o sistema parlamentar de governo e a forma federativa de esw
tado. Aí está um caso concreto. a desm~ntir ~t~ assertiva.___
_
É um país cheio de curiosidade. ijá _o _s:hamado Çaqadá francês ao lado
do Canadá inglês, do Canadá_ britânico. Os est~dos_ c~n_adenses,_ql!e ~,e_ch_a
mam províncias, legislam sobre direito privado. O Códígci-Cívil dã PrOVíncia
de Quebec tem sua edição oficial em língua francesa; é um código inspirado
no direito COntinental, ao contráriO do sistema da common iaw. -E: um- País
cheio de curiosidades; é um Pais que tem se desenvolvido sob o ponto de vista
industrial e financeiro, de uma forma extraordinária.
Entendo que a visita do Senhor Presidente da República ao Canadá,
mesmo tendo de votar com os olhos fechados, porque não são indicados os
motivos, as razões, as finalidades, eu acredito, eu suponho qUe a visita seja da
maior importância. Agora, o que eu não posso conceber é que nós aqui estejamos a votar corri base na confiança apenas. Creio quê em aSsunto des-sa natureza, especialmente num país que cresce internacionalmente como o nosso
País, acho que õs asstintmrda política externa precisam ser mais examinados,
mais discutidos e m'ais analisados. É uma decorrência do nosso desenvolvimento como nação, de modo que formulo mais uma vez esta reclamação,jun~
tando a minha voz à voz daqueles que já se pronunciaram ·neste sentido. Invoco o pensamento do Senador Luiz Viana, que _se onteJJl era_~_ Pr~idente da
Casa, hoje é o PresidenJç da Comissão de Relações Exteriores, ce declúlO minha alegria pela manifestação do nobre Líder Nilo COelho.
Tomo a liberdade de sugenr que antes mesmo que venha a este Plenário
a discussão do Projeto Itamar Franco, que façam os amigos do Governo~ nesta Casa, chegar ao Governo cJ seu pensamento, o pensamento largãmente dominante nesta Assembléia, acerca da converiiência de Um relató~io, de uma
mensagem presidencial narrando os resultados d::?. sua viagem. Airida é telnpo
para fazer o relatório da viagem aos Estados Unidos.
É a minha sugestão, Sr. Presidente. Voltarei a favor do projeto, rriãs com
esta declaração. (Muito bem/)
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O Sr. Luiz Cavalcante--:-- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir o
projeto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Luiz Cavalcante, para discutir o projeto.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Para discutir. Sem revisão do orador.),Sr. Presidente, Srs.. Senadores: _
.
Confesso que não tinha me detido neste assunto, da conveniência de o
Presidente da República especificar os assuntos que Sua Excelência ia ti'alar
numa naçãõ ·arni&à. Mas fui advertido pela intervenção -do Senador Dinarte
Mariz, e aí me ocorreu uma circunstância que me parece desaconselhar o prévio conhecimento desta Casa Legislativa sobre os motivos que levam o Presidente a um país estrangeiro. E a inconveiiiêii.cía cjüe aponto é a seguinte: é que
há assuntos que se o Presidente revelar podem ser uma deslealdade ao Presidente de lã, podem ser uma inco-nfidência, ele não" vai se sentir bem. Então, só
por este motivo que podia então levar o Presidente, só para uma questão de
forma a especifiCai coisas de menor relevância ...
O Sr. Benedito Ferreira-- Permite V. Ex• uma observaçãof (Assentimento do orador.)- Pelo que pude depreender, nobre Senador Luiz Cavalcante,
o projeto do nobre Senador Itamar Franco, e também as colocações aqui feitas, jã em outras oportunidades que tenho podido assistir desta Casa, o relatório seria pós-Viagem. Seria um relatório- sucinto, não pre~iamente como
p~~e~_er enteri~ido V. Ex•

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Então é aquela expressão que jâ usei
aqui; seria aplicar ·~clister em defunto". Não vejo sentido nisso.
O _Sr. Benedito Ferreira - Aquela colocação que seria como que uma
prestação de contas, como tem aquela merlSagem cie início- de ano sobre o que
fofrealizado. Pensar-se~ia~ pelo que eu entendi, a exemplo do que ocorre com
a mensagem que é apresentada no início da Legislatura, esse relatório teria
aquela validade e V. Ex• há de convir comigo que aquela mensagem, que é
como que uma prestação de contas à Nação, através dos seus representantes,
ela não teria validade.- seda a enunciaçãO, sem detalhar, sem dúvida alguma,
aqueles fatos que não deveriam ser dadós ao conhecimento do público, em
geral, em minúciaS. Seria ã enunCiãção -dos aspectos principais das questões
de maior relevância. Esse foi realmente o meu entendimento.

v:

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Respeito o ponto de vista de
Ex•.
eminente Senador -Benedito Ferreira, mas fico com 'a sabedoria popular que
diZ: "'O Ségredo é-a alma do negócio". E o Presidente, quando faz suas viagens;- Vaí, -préponCreraritementé, negociar. Era o que eu tinha a dizer, Sr. President~. {Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

~

Aprovado, ·contra o votO do Senador Itam~J:- Fr~nco.
Aprovado o projeto, a matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho).- Sobre a mesa, redação final de matéria em regíine de urgência, que serã lida pelo Sr. 1'?-Secretário.
É ltda a seguinte
~

I'AREÇER N• 461, DE 1982 _

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'? 3, de 1982 (n'»
133/82, na Câmara dos Deputados).

Relator: Senador Aderbal Jurema
A ComissãO apreSenta a iedação final do Projeto de Decreto Legislativo
n"' 3, de 1982 (n"' 133/82, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Senhor
Presidente da República a ausentar-se do País na segunda quinzena do mês de
julho de 1982, em vísita Oficial ao Canadá.
Sala das Conlissões, 16 de junho de 1982.- Laé/ia de Alcântara, Presi·
· derlte- :____ AderbCzl"Jurema, --Refator -- BeFn(iràlnO Vlaniz.

ANEXO AO PARECER N• 461, DE 1982
RedaÇão final do Projeto di Decreto Legislativo n"' 3, de 1982 (nO?
133/82, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. <t..;.,
incis"o ill da ConstituiçãO, e eu,
• Presid_ente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País
na segunda quinzena do mês de julho de 1982, em visita oficial ao Ca-

nadá.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l~t t o Senhor Presidente da República autoriZado a ausentar-se
do País na segunda quinzena do mês de julho de 1982, para visitar O Cailadã,
a convite do Governo daquele País.
Art. 27 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi~
cação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Achando-se em regime de
urgência a proposição cuja redação final acaba de ser lida, deve esta ser submetida imediatamente à apreciação do plenário.Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permaneCer sentados. (Pau~
sa.)

Está aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se, agora, à votação.
do Requerimento n9 128, lido nO Expediente, de urgêrlciã-pani O-Projeto de
Lei da Câmàra 09 29, de 1982.
Em votação o requerimento.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, o requerimento não vai sedido?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento jã foí lido
no Expediente.
O requerimento é o seguinte:
.. Requeremos urgência, nos termos do _art. 37 I, alínea b, -dO Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 29J82, que altera o caput do art. 4• da Lei n' 6.978, de 19 de janeiro de 1982, que
dispõe sobre as eleições de 1982. (a) Senadores José Lins e Humber~
to Lucena."
Esclareço à Casa que se trata de um projeto que práj:>õe sejam candidatos natos nas eleições de 82 os Deputados Federais, Estaduais e Vereadores.
Para que a Casa seja muito bem instruída sobre o assun~o. O projeto é o
seguinte:
Art. J9 O caput do art. 49, da Lei 6.978, de 19 de janeiro de
1982, que estabelece normas para a realização das eleições de 1982,
passa a vigorar com os seguintes termos:
Ari. 49 Os atuais Deputados Federais, EstaduaiS e vereado~
res serão considerados candidatos natos dos Partidos políticos a que
pertencerem."
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o requerimento, paSsa-se à aprecia-ção da m-atéria.
Discussão-; em tutnõ i.ínico, do Projeto -aeTef dã-Câmar"a n9 29,
de 1982 (n• 5.977/82, na Casa de origem), que altera o caput do artigo 4' da Lei 6.978, de 19 de janeiro de 1982, que dispõe sobre as
eleições de 1982. (Dependendo de parecer da Comissão de Consti~
tuição e Justiça.)
Solicito ao nobre Senador Moacyr Dalla o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. MOACYR DALLA (Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs ..
Senadores, o presente projeto, de autoria do nobre Deputado Edison Lobão,
foi aprovado sem restrições, em regime de urgêncíã, pela Câmara d_os Deputados, logrando assim, por conseguinte, o consenso de todas as bancadas partidárias qUe ali têni- asSento.
A proposição inclui os Vereadores entre os que, sob o amparo do art 49
da Lei n'? 6.978/82, passam a ter o direito de ser considerados candidatos natos dos seus respectivos Partidos, omissão da legislação vigente que, na verdade, não se justifica:

Tambérii se corrige, no Projeto, a inviabilidade do prazo estabc::lecido
pelo§ 3'? do art. 67 da Lei Orgânica d-os Partidos Políticos, referente à filiação
em Partido de quem se desligou de outro, com carência de dois anos para se
candidatar a cargo eletivo.
O autor-do Projeto, na sua Justificação,-escJarece, em brilhante síntese
os Seus objetivos:
'
··vige, preseritemente, o caP_ut do art. 411 da Lei nll 6.978,_ de I 9 de jan.eiro
de 1982, com a redação seguinte:_
..Art. 411 Serão considerados candidatos natos dos partidos a
que pertencerem os atuais deputados federais e estaduais, observados os prazos de filiação partidária· e o disposto no§ 39 do art. 67 da
Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971."
~ lnicial_men~~·- cumpr~-nos __salientar_quç_ os vereadores, no citado artigo,
nao foram, também, considerados candidatos natos. E tal procedimento não
encontra amparo no espírito que preside a reabertura política em plena expansão.
Em segundo lugar, ~de lem?rar-se que o aludido artigo da Lei Orgânica
dos Partidos Políticos; referido no sobremencionado art. 411 da Lei n9
6.978/82, prevê no caput e no § 3•:

•

•

"Art. 67. O filiado que quiser desligar-se do Partido farâ co·
muriicação escrita à com"issão executíva e ao jlliz eleitoral da zona.
§ I•
.......... ., .• ,~"'···--·~-·-···········-·····--··
§ 2• ....•.•.•••.• ··-. ''"".·.O> ..• ' ................. ' •.•.•••
9
§ 3 Desligado de um Partido e filiado a outro, o eleitor só poM
derá candidatar-se, a cargo eletivo, após o decurso do prazo de dois
anos da data da nova filiação."
~~ando da elaboração da lei_ alteranda, a Maioria estaria interessada no
cumprimento estrito do previsto nc;>_ Parágrafo ora transcrito, do art. 67 da
L~~~- Hoje, .entretanto, face à fusão _ocorrida, o prazo assinado no§ 3'? deste
art1go estabeleceria óbices intransponíveis aOs < andidatos a cargo eletivos,
fato que presentemente a nenhuma agremiaçãc partidâria convém .
Consoante explicita.do, além de virmos a conferir aos vereadores em
exer~ício a condição de candidatos natos, : nda prestamos um serviço aos
Partidos, consoante entendemos com a elis: ' procedida no art. 411- da Lei n9
6.978/82.
O Projeto, já apreci.ado pela Comissão de COnstituição -e Jw tiça da outra
Casa do Legislativo, não encont~a qualquer óbice de natureza constitucional
jurídica_ ou de técnica legislativa, merecendo integral apoiament.o inclusiv;
quanto ao seu mérito.
Isto posto, opina pela aprovação do Projeto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O parecer da Comissão de
Constituição e Ju_stiça é favorável,
Completada a instrução da matéria, passa-F.; à sua apreciação.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretãrio.

.

É lida a- seguinte

Emenda nll 1
(de Plenário)
O Congresso Nacion_al decreta:
Art. 19 _O caput do art. _411 da Lei n9 6.978, de 19 de janeiro de 1982, que
estabelece normas para a realização das eleições em 1982, passa a vigorar nos
seguintes termos:
..Art. 49 Os_ atuais senadores, os deputados federais e esta- duais e os vereadores serão considerados candidatos natos dos partidos políticos a que pertencerem na data das respectivas conM
venções."

•

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39. Revogam-se as di~posições em contrál-io.
Justificação
O objetivo da emenda é tornar mais claro que a condição de candidato

nato se_ estende a todos os senadores, deputados e vereadores independentemerne-da atual filiação partidárí3.
. .
Sala das Sessões, 16 de junho de I982. -José LUis - Hugo Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Sendo a emenda de pie·
nârio, gostaria o Senador José Lins de explicar_ à Casa por que ela não faz
parte do avulso, uma vez que foi apresentada agora?

ií

•

O SR. JOSh LINS- Sr. Presidente, a emenda é apenas complementar,
para dirimir a dúvida que poderia ser suscit~da quanto à data de filiação a
Partidos novos. Ela pretende apenas estender claramente o direito da candidatura nata àqueles que moderem de Partido, mesmo depois de estabelecida
essa legislação, reconhecendo que o senador, o deputado estadual, federal ou
vereador será candidato nato do Partido a que pertencer no momento da
Conven:ção.
O acréscimo é somente este: " ... a que pertencer no momento da Convenção".
O Sr. Lenoir Vargas -

O SR. JOSf: UNS -

•

V. Ex' concede

u~

aparte_?

Pois não.

O Sr. Lenoir Vargas- Apenas para que fique registrado, para interpretação futura, que ·essa expressão usada na lei, que me parece necessária, diz
"os atuais deputados"._ Parece-me que, na redação, bastaria dizer os _senadores, os deputados federais, estaduais, vereadores eleitos. Quanto a essa expressão, "os atuais deputados", sabemos que hã muitos deputados que não
foram eleitos e que estão no exercício do mandato em função da licença do titular. De modo que, pelo menos, fique registrado que a intenção da lei é dar a
candidatura nata aos senadores, aos deputados que foram_eleitos, e não aos
que, eventualmente, estejam, atualmente, no exercício do mandato.

O SR. JOS~ LINS- V. Ex• quer significai que essa lei não valerã somente para essas eleições, mas para as futuras também?
O Sr. Hugo Ramos- V. Ex•, usando a palavra ••atuais", cria unia possibilidade aos suplentes.
O Sr. Gastão Miiller - É o caso dos suplentes em exercício.
O SR. Jose LINS - Não é o caso dqs suplentes, porque eles não são
candidatos natos.

O Sr. Gditã_o· Mül/er- Não é, nobre Senador Lenoir Vargas?

•

O Sr. Lenoir Vargas - Hâ muitos supleiltes- que, na data da lei, estarão
no exercício do mandato.

O SR. JOS~ UNS - $e V. Ex• me permite, o decret.o. diz:
Art. 1• O caput do art. 4• da Lei n• 6.978, de 19 de janeiro de 1982, que
estabelece normas para a realização das eleições de 1982, passa a vigorar nos
seguintes -termos:
O Sr. Lenoir Vargas -

Quais são os te_rmos?

O SR. JOS~ LINS - Portanto, o que estamos modificando é a legislação para a eleição de 1982 e não estabelecendo uma regra geral para todas
as eleições.
O Sr. Lenoir Varga.s -

•

Quais são os termos em que passa a vigorar?

O SR. JOS~ LINS :-Se Pem entendo a proposta de V. Ex•, são os atuais
deputados, é claro, tal como diz o arL 49
O Srk Lenoir Vargas- A minha intenção de despertar esta disc_ussão era
para que ficasse ·registraâo que, quando se diz "os atuais deputados", se entendam os deputados eleitos em 1978. Esse é o .espírito da lei; e não os atuais
deputados, porque os atuais deputados poderão na data da lei ser deputados
que estão substituindo titulares e que são deputados no momento.

•

•
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O SR. JOSf: UNS- Eu não sei se há atuais deputados que não foram
eleitos na eleição de 78.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo soar a campainha.)
-Chamo a atenção do nobre Senador José Lins que o tempo de V. Ex• estã
esgotado. Estamos discutindo em regime de urgência eoo prazo de V. Ex• jâ se
esgotou.
O Sr. Gastão- Müller- Sr. Presidente, para esclarecer o Senador José
Lins, dois minutos, sobre o que o Senador Lenoir V~rgasquer esclarecer.
Vou dar um exemplo: um deputado federal atual deliberou não ser candidato
à reeleição e continua Secretário de Estado. Então, está em exercício O suplente. f: isso que S. Ex' quer que fique definido, não é, Senador Lenoir Vargas? Se esse suplente cm exercício é o afual. Mas hâ duplicidade de atual: o
deputado em exercício e o deputado federal que estâ como Secretário de Estado, porque não se interessou em disputar nm_•amente as eleições.
O SR. JOSJ;: UNS - Não compete a mim fazer interpretação futura
desse texto. Q_tribunal, certamente, irâ interpretar-. Mas, a meu ver, o deputado que atualmente estâ em exercicio é um deputado eleito na forma da lei.
É a minha explicação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu tenho, como Presidente
da sessão, uma dúvida qUe querO lançar à intelígência e "à compreensão de V.
Ex•s
Existe Uma lei complementar, cujo art. 69 - por sinal me parece de
emenda apresentada, na ocasião oportuna, pelo nobre Senador Hugo Ramos
-diz:

"'Os atuais Senadores serão considerados candi4a~os natos do
Partido a que pertencerem ou dos Partidos a que se filiarem, respeitados os prazos e a ressalva constante da alínea c do parágrafo 49 do
att. 110 da Lein• 5.682, de 21 de junho de 1971, com a redação dada
por esta lei."
No mome~to, o que se estâ discutin<!O não é-uma lei complementar, mas
sim uma lei ordinária. Essa lei ordinária, no art. 49, diz:
••_ser.ãQ consjdera<\_os candidªt-ºS nato~ dos f?artidos a que pertencerem os atuais deputados federais ou estaduais~ observados os
prazos de filiaçã.o partidária."
Então, veio a primeira -tentativa de modificação desta, que é a que veio
da Câmara dos Deputados votada em regime de urgência e que diz:
''Os atu<i.i"s deputados federais, estaduais e vereadores serão considerados candidatos natos dos Partidos políticos a que pertence~· rem."Aqui dizia:
".-.. a que pertencerem os atuais deputados federais, observadoS OS prazos de filiação."
Então, a expressão "a que_ pertencerem" não mandou mais observar os
prazos de filiação.
A emenda apresentada pelo nobre Senador José Lins Vai mais longe,
porque leva isso- até O prazo- da convenção.
O SR. JOSf: LINS - Correto.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pas~arinho)- Logo, parece-me que serecebermos a emenda, ...
O SR. JOSf: UNS -

Permite V. Ex•?

O SR. PI!E!;!IDENTE Qarba>Passarinho)- Um momentinho. Se recebermos a-emenda; não estou dizelid.OQ~e Itão estã Correta, eStou apenas ra:
zendo -um ;elatório. Ainda não dei nein Pal-ecer, 6 que Óão ine cabe. Apenas,
O qtie me cabe é chamar a atenção, e entregar o problema ao_conhecimento
dos juriStas da Casa. Çom ·essa emenda, fazendO referência exata ao caso dos
Senadores, modifiCando' a redação da lei complementar pai-a introduzir na lei
ordinária, a minha impressão, data venia, é que eu não pOderia alterar a lei ordinária- ãfravés -de um-ª- emenda. Eu poderia ·alterar a lei complementar, que
exige quororn qualificado, através de uma emenda à lei ordinãriã. Eiã: a dúvída, a dúvida que, como Presidente da Casa, tenho o dever de expor.

O SR. JOSÉ LINS:..... Sr. Presidente, a miin parece que não há conflito
entre a_ lei c_oll?ple!Jlentar e o texto dessa legislação ordinária, mesmo porque
essa lei não revoga os prazos de_ filiação partidária.

V:

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Mas, se Ex• diz que não
hâ conflito; estamos abrindo uma porta aberta, arrombando uma porta aberta, ou usando a expressão do Senador Luiz Cavalcante, qr ~ não quero repetir: {Risos.)
O SR~ JOSÉ LINS - Eu pediria a V. Ex' que ouvisse, então, COit~ :- hem
diz V. Ex', os Juristas- da Casa. A mim não parece que haja conflito.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Realmente, falta-me argumentação ji.Ifídica, talvez não falte a V. Ex', apesar de Engenheiro. Mas, aqui
temos osjuristãS, ~ pai"Ur do -senãâor Hugo Ramos, que é o autor do projeto.
O Sr. Hugo Ramos- Sr. Presidente, eu gostaria apenas de me reportar à
posição do nobre Líder da Maioria, no sentido de declarar que a lei ordinária,
agora sugerida por S. Ex• na emenda apresentada à Mesa, não altera a regra
constante d.a lei complementar. Aqui foi discutido amplamente, até pelo
nobre Senador Marcos Freire que discutiu o problema da Lei Badaró, quando fizemos a Lei n9 42, e que S. Ex• fez uma larga argumentação em torno da
matéria;-para declarar que por uma lei ordinãria não se poderia alterar maté-i'ia de lei complementar. No caso em instância é precisamente o inverso, nós
podemos alterar, por lei complementar, regra de lei ordinária, mas o inverso
não podemos fazer, isto ê, não podemos alterar matéria de lei ordinãria que
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seja da esfera exclusiva da lei complementar. No caso em espécie, a alteração
não m-odifica a lei complementar, apenas estende até à conveção, esta é a única diferença, a matéria que jã é constante do direito em considerar o Senador,
também, candidato nato~ Se ele vai até à convenção, ou se Vai até o ano 2000,
é urna matéria que não altera o espírito da lei complementar, altera uma regra
que pode ser feita por lei ordinária.
O que quero é sustentar a tese de que não se pode criar, por lei ordinária,
matéria que é constante de lei complerneriúlr, mas po.de ser modificada, no
que se refere à incidência da regra, por uma lei ordinãria. EstoU fazendo com_
que essa regra venha a incídir até ã convenção, o que-ê matéria prc:c:isamente
de lei ordinária, o qUe não poderia ser feito é o invers~,-declarã.r_, ã.lt~rªr_ a
condição de candidato nato.
Está certo? Tenho a impressão qUe o argumento é perfeitamente cOrreto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Uma vez que me cabe,

a

com ressalva que já fiz, aceitar emerida, ela" tem que ser s~bmetidã. à Comissão de Constituição e Justiça.
·
Solicito ao nobre SenadOr Moacyr Dalla, relatOr designadO para o proje-to, que se pronuncie em nome desta Comissão sobre a Emenda n9 J9Substitutivo, anteriormente lido, de autoria dos Senadores José Lins e Hugo
Ramos.

O Sr. Dirceu Cardoso -SI-. PreSidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Concedo a palavra ao

térias de urgência, fala em nome da Comissão e não apenas individualmente.
Tanto assim ê qú.e, apesar da consulta feita pelo nobre Senador Paulo Brossard, ainda há pouco anunciei: solicito do nobre Sr. Senador Moacyr Dalla o
parecer da Comiss_ão de Constituição e JustiÇ3. ·Então, S. Ex• deu um parecer
_~a Comissão de Constituição_ e Justiça, até que a consulta do nobre Senador
Paulo Brossard tivesse decisão diferente.
Ora, diz o RegimentO Interno, no art. 147, no§ 19:

•

"O relator do Projeto será o das emendas a este oferecidas em
Plenário, salvo ausência ou recusa."
O relator do projeto foi o próprio -Senador· Moacyr Dalla.

s: Ex'-, regimentalmente, está perfeitamente habilitado a rela~ar a emenda.
O Sr. José Lins --V. Ex• me permite, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

•

Sr. Senador, acabei de

apreciar uma questão de ofdem, e a estou concluindo.

O_Sr. José Lins -Desculpe-me V. Ex_l! Quero só que V. Ex• me conceda a
palavra depois.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Pois não.

Concluindo a questão de ordem, considero que a indicação do Senador
Moacyr Dalla permanece, porque S. Ex• era relator do projeto, foi designado
pelo Presidente da ComissãO.
Agora, dou a palavra ao Sena.:dor José Lins, para formular a sua questão
de ordem.

•

nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma quest3o de ordem.-

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem. Sem revisão

O SR. MOACYR DALLA (Para emitir parecer)- Sr. Presidente, com

do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Artigo 444 do Regimento . .Sr: Presidente, tenho dúvida a respeito daremessa que V. Ex• faz à Comissão de Constituição e Justiça, cjuando nã!JSe enc_ontra aqui presente o seu Presidente.
Sr. Presidente, quero crer, íSso ·no- meti -enú~ndiiDento, que quando a
Mesa da Casa remete um projeto a uma das Co~is~~es,
Plenário, a Comissão deve estar com a sua maioria em plenário~ porque a CorriTssão vaf decidir. Não pode um só membro. Quer dizer, V. Exf. põe em votação, estã
aprovado. Não pode. A meu ver, Sr. Presidente, a Com_i~são_e~ige u~ quorom
para decidir, que não se erlcontra prese-nte. Não se eilcontfa presente nem o
Presidente. Está o nobre Senador Moacyr Dalla, estou eu, o nobre Senador
Lenoir Vargas, o Senador Bernadino Viana. QUer dizer, s6ino-s 4 Sénadol-eS
apenas. Então, a C6iri1ssão vai âtcidíf sem nCIITu!rO em--Plenário, que é Outra
vantagem sobre a Comissão riO Seu--deVido eSiamento,- vamÕSCHZer assim:, Seu
status...

bâse.no art. 13-7, § 29, requeiro a V. Ex• prazo de até 24 horas para emitir parecer sobre a emenda apresentada em pleilário.

em

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço a V. Ex• que formule
a questão de ordem.

o SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, acho que a Comissão ·ae
Constituição e Justiça não pode lnanifestar agora porCtue não tem núm-ero suficiente para se manifestar sobre -questão séria, proftiltda. sObre um -ass-unto
desse, sériO~ grave, Profundo. Até nem é grave, é gráVido até o assunto,_ profundo, que pode ter uma signífiCação muito grariêié', Nã()fl~-V"endo-·nómero:
quero crer que a Comissão ·s6 poderá se mani'restãi''-8.inánhã,· depois, ou em
outra sessão qualquer. Mas, aqui em plenário não há número sufici~nte parasua decisão. E. V. Ex• não pode acolher a decisão da Comíssão de Constituição e Justiça, porque houve falta de quorom na ComissãO para deCISão.

O SR. PRESIDENTE (Jartias Passarinho)- Formulada a questão de
ordem, vou dar a solução.
Em primeiro lugar, aceito a expressão de V. Ex• de que o assunto é grávido, porque é um verbo, embora arcaico, é um verbo "engravidecer" que corresponde ao verbo também. E, dentro da idéia que V. Ex• levanta, engraVidecer quer dizer avolumar, quer dizer dificultar, em certos casos. Então, realmente o problema está engravídecido.

O SR. DIRCEU CARDOSO -

Muito bem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em segundo lugar, eu concluiria, reSpon-dendo à questãO- dC: Ordem de V. Ex+, dizendo que há uma consulta feita aqui, pelo nobre Senador Paulo Brossard, que jã data de mais de
ano, e até aqui não tem solução dada pela Comissão de Constituição e JUstiça. Essa consulta preCisamente S. Exf formulou -quando Se lnsurgú.i quando
um representante da ComissãO de Constituição e JustiÇa, designada pelo Presidente da Casa, nils sessões, especia-Iilú~-nte aquelas em que se apreciam ma-

O SR. PRESIDENTE (Ja-rbas_ Passarinho) - Vou examinar a solicitação de V. Ex•, porque essa matéria está em regime de urgência.
O artigo que V. Ex• ~itou é o 377?

CYSR: MOACYR DALLA- Art. 137, § 2o.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

!: o seguinte:

''Se a ComisSão não puder proferir o parecer no prazo, tê-lo-á
prorrogado, por igual períOdo, desde que o respectivo Presidente
envie à Mesa, antes da sua expiração, comunicação escrita que será
lTda no Expediente e publicada no Diário do Congresso Nacional.
Posterior prorrogação só poderá ser concedida por prazo determinado e mediante deliberação do Senado.''
A minha dúvida tinha razão de ser, nobrC-Senador Moacyr Dalla. O projeto está sob regime de urgência e a urgência dele significa decisão nesta sessão. Portanto, qualquer solicitação que implique em diligência posterior à
hora da sessão, à duração normal da sessão, não tem cabimento.
V. Ex• poderá; entretanto, ter o prazo que lhe concede o art. 381- peço
a V. Ex'" que acompanhe:

•

Art. 381. Os pareceres sobre as proposiçõ~s em regime de urgênCia -âevem s_er apresentados:
I - imediatamente, nas hipóteses do art. 371, a e b, podendo
os PresidenTes das Comissóes ou os Relatores solicitar prazo não ex·
cedente a 2 (duas) horas, em conjunto;
Este

pr~zo,

posso deferir a V. Ex•

~:O SR. MOACYR DALLA (Para emitir parecer)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores.
Segl_lndo nosso entend_imento, não há nenhuma inovação no texto legal,
que imp_lique em modificação da ]~i_ complemCntar, por lei ordinária.
Nestas condições, acolho a emenda dos nobres Senadores_José Lins e
Hugo Ramos.
É o nossO parecer.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O parecer da Comissão de

JustiÇa é- favoi'ãvel à Emenda n9 1-Sub~titutivo, de plenário.
Passa-se à votação da matéria.
Em votaçã9 o substitutivo. que tem preferência regimentaL
Os Srs. Senadores qiie o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.

.

A matéria vai à Comissão de Redação, a fim de ser redigido o vencido
para o turno suplementar.
.
Estando o projeto em regi~e de urgência, passa-se imediatamente à sua
apreciação em turno suplementar.
Discussão, em turrio suplementar, do substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n' 29, de 1982. (Dependendo de parece_r da Comissão de Rcdação.)
Sobre a Mesa, o parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo
Sr. {9-Secretário.

E lido

Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 29, de 1982 (n9 5.977/82, na
Casa de origem.)

Relator: Senador Aderbal Jurema
A Comissão apresenta a redação do vencido para o turno suplementar
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 29, de 1982 (n9
5.977/82, na Casa de origem), que altera o caput do art. 49 da Lei n'l6.978, de
19 de janeiro de 1982, que dispõe sobre as eleições de 1982.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1982. ~ Laélia de Alcântara, Presidente - Aderbal Jurema, Relator -- Moacyr Da/la.
ANEXO AO PARECER N' 462, DE 1982
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 29, de 1982 (n9 5.977/82, na
Casa de origem), que altera a redação do caput do art. 49 da Lei n9
6.978, de 19 de janeiro de 1982, que dispõe sobre as eleições de 1982.

O Congresso Nacional decreta:
~
Art. 19 o caput do art. 49 da Lei n9 6.978, de 19 de janeiro de 19ª'2, que
estabelece normas para a realização das eleições em 1982, pasSa a vigorar com
a seguinte redação:
~·Art. 49 Os atuais senadores, os deputados federais e estaduais e os vereadores serão considerados candidatos ~a~os dos partidos políticos a que pertencerem na data das respectivas convenções.''

Art. 29
Art. 39

•

O Sr. Humberto Lucena:- Entã.o, V. Ex• fica numa situação difícil para
falar e!fi nome do Partido.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não vou apoiar o requerimento. Acho
o seguinte: todas_as questões _que tratamos aqui de aumento de funcionários,
o.u coisa que o valha, tínhamos que ter, não esse regime de urgência, essa
pressa,_ e aqui também não há núinero. O que eu queria dis_cutir era ísso.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas -Passarinho)- Mas V. Ex•, se me permite,
terá oportunidade de fazê-lo ao longo da matéria, até com mais tempo do que
no enca_minhame?to de requerimento.

o seguinte
PARECER No 462, DE 1982

•
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Esta Lei entra em vigor na data de su2: publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Achando-se em regime de
urgêncía ã propOSiÇão cuja fedação final acaba de ser lida, deverá ela ser submetida imediatamente à apreciaçãO- do Plenãrio.
Em discussão a redação fiilal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão .
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentada's. (Pau-

_ OSR. DIRCEU CARDOSO- Vou discutir a urgência ...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento, realmente, só pode ser discutido pelos seus autores ou por um membro de cada Partido. V. Ex•, discutindo contrariamerite ~o Líder que o assinou, realmente é
uma posição ...
O SR. DIRCEU CARDOSO -·Não, não vou discutir, pois estou em
posição contrária.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Então, submeto à votação
o requerimento.
-- __ OS S~~-- Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pauosa.)

AprovadO.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Requeiro verificação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É um direito de V. Ex• e
diante da evidente falta de quorum, declaro que vou submeter a matéria ao
espírito regimental e à let!a do art. 327 do Regimento.
Suspendo a sessão por 10 minutos e-cha-marei, por campainha, os Srs.
Senadores~

(Suspensa às 20 horas, a sessão é reaberta às 20 horas e 15 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estã reaberta a sessão.
Em face da evidente falta de quorum, o requerimento fica prejudicado.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presidência comunica
ao Plenário o cancelamento da sessão conjunta do Congresso con~ocada para
hoje, às t~: 4oras.
._ _ Camwco sessão_c~~j~nta a re3li~ar-se amanhã; às 11 horas, no Plenário
di Câmara dos Deputados, destinada à discussãO da Proposta de Emenda à
Consti_tliição_ n'i' 13, de 1982.

O SR. ~RESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente se-ssão, designando para a sessão ordinária de
amanhã a s~guinte

ORDEM DO DIA

sa.)

Estã aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto voltará à Câmará 'dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se, agora, à apreciação do reqUerimento de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de
Lei do Senado n' 363, de 1981.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

•

sa.)

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - C~n.cedo a palavra ao
nobre Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. Suponho que V.
Ex• encaminhe como integrante do PMDB, porque é um requerimento que,
para ser votado agora, tem que ser encaminhado por um membro de cada
Partido e pelo autor.
O SR. DIRCEU CARDOSO -Não sei se vou ter a delegação da Liderança. Só o Líder poderâ dizer se posso falar em nome do PMDB ou não.

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• pode falar; apenas lembro que o requerimento também é subscrito por mim.
O SR. DIRCEU CARDOSO ....., Não vou apoiar, não.

Votação, em turno único, do Projeto d!:.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 Gránde 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 s~a 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 .
(Dependendo da votação do Requerimento n9 123/82, do Senador Dirceu Cardoso, de audiência da Comissão de Finanças.)
2
Votação, em turno único, do Projeto dC-Resolução n9258, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como cõnclusão de seu Parecer n9 1.424
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a eJevar
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 constituciorialidade e juridicidade, com
voto· vencido do Senador Hugo Ramos; e.
-de Municípios, favorãvel.
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Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçã_o n'i' 266, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia comO conqlusão de seu Parecer n9 1.452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal d'e 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.
4

Votação, em primeiro turno, do P~oj_t~to de_ Lei do Sen_ado n<J 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, favorãvel, nos termÕs de substitutivO que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça-:

Votação, em turno úilico", do Projeto d_e Resolução n? 25, de_l982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 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 juridicídade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de MunicípiOs, favorável.
5

Votação, em primeüo turriO, do Projeto de Lei do Senado nl!' 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, favOrãvC:I.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 33, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia coino -co-riclusão dé seu- Parecer n'i' 189,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal-de Itapira (SP) a eleVai- em Cr$
29.745.360,00 (vinfe e nove milhOes, 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 Municípios, f3.Vorâvel.

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 38, de i9iú (apresentado pela ComissãO de Economia cOmo Co.ndU.são de seu Parecer n'i' 279,
de 1981), que autoriza a PrC:feitura MuniciPal de- Rio Ciaro-(SP)·a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (du.Z6rito5-e oiúmta e doiS-inllhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), o montaitte de sua dÍvida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das ComissÕes:
- de Constituição i Justiça, pela constituCiOn-alid3Cfe e jurldicidade; e
--de MunicípiOs. favoráveL
- - 7

Votação, em turno único, ·ao Projeto de ResOluÇão 09 108,- de f981 (apresentado pela Comissão de ECoi10riii3 comO coõ.cfus:ão di Seu Parecei n9 713,
de 1981), que autoriZa o Governo do Estado do -Rio- "Gra-nde-do SUI a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida c_onsolidada, tendo
PARECER, sob n9 714, de 1981, da Comissão:
- de Coli.Stifulção e Justiça, pela -constituciOnalidade e juridicidade.

8
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei dO Senado_n.., 13, d~ 1_979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciário, na forma que especifica, tendo
-PARECERES, sob ri's sn a814, .1.: 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.

9
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lel"do senado n9 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica diS'PoSftivO 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.

11

..

12
Votação, em primeiro turno, do Projeto d6 Lei do Senado n9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei n9 5 .480, de 10 de agosto. de 1968, disciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhàdores 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.
13
Votação, em primeiro turno, dO-Projeto de Lei do Senado n9 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo

PARECERES FA VORÃVEIS, 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.
14
Discussão, em tutno iinico, do Projeto de Resolução n"' 40, de 1981 (apreseritado pela Comissão de Economía 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 moniante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n<Js 319 e 320, de 1981, das Comíssões:.
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, de autoria do Se~
nador Dirceu Cardoso, de reexame da ComisSão de ConstituiçãÕ e~Justiça.)

•

15
Discussão, em turno 1iníco, do Pfojeto de Resolução n'i' 218, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i'
-f.l7ô~ de T98"1); -que airt0di3. O- G9v~I:rio -do EStãdO -de -M1rúiS-Girais 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• 1.271, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
(Dependendo da votação do Requerimento n<J 124/82, do Senador Dirceu Cardoso, de adia-rne!lio da discussão para o dia 18 cje junho de 1982.)

•

16
Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluç-ão n9 221, de 1981 (apresentado pbla Coffii.Ssão de Economia como coitclusão de seu. Parecer n9
-1.276, de-1981), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a elevar em Cr$
25.239.000,~0 (vinte e cinco milhões, dU~eritos e trinta e nove mil cruzeiros), o
montante de Sua dívida consolidada, tendo

...
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PARECER, sob n• 1.277, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e JuStiÇa, pela' constitucionalidade e juridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 125/82, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para o dia 18 de junho de 1982.)

17
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 14, de_l~~2 {apresentado pela Comissão -de Economia como conclusão de seu Parecei- flq 39,
de 1982), qUe aufõ-rizã. a: Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) a elevar em
Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 40 e 41, de 1982, das Comissões:
- de Constituição e 1ustiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de MunicíjJios, faVotãvel.
(Dependendo_ da votação do Requerimento n"' 126/82, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para o dia 18 de junho de 1982.)
18

•

Discussão, em turno úni_CP, do Projeto de Resolução n"' 59, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conc;lusão, d~. se~. J;>arecçr n"'
334, de 1982), que autoriza o Governo do Estado do Rio deJaneirq a_eleva,r
em Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões, setenta e nove ~ilhões e Q.u~
zentos mil cruzeiros), o montaqte de sua dívida consoUd;1da1 tendo
PARECER sob n• 335, de 1982, da Comissão:
- de Consiltuição e-Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n• l27j82, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para o dia 18 de junho de 1982.)

19
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 240, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"'
1.342, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (MS) a elevar
em Cr$ 12.356.000,00 (doze milhões, trezentos e cinqUenta e seis mil cruzeiros), o montante de sua dívida consoljdada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.343 e 1.344, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurididdade, com
voto_ vencído _do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorãvel.

•

20
Di:scüssãó, -em turno únlCó,-âo Projeto de Resolução n"' 30, de 1982 (apresentado pela Comissão de Eçonomia como conclusão de seu Parecer n"'
178, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a elevarem Cr$ 159.638_.841,00 (cento e cinqUenta e nove-milhões, seiscentos e
trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeíros), o fnol'ítartte de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 179 e 180, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiçd, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
--de Município, favorável.

21

..

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 80, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pare:c~r n"'
423, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolís (GO) a
elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e um
mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 424 e 425, de 1982, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Município, favorável.
22

•

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de L.ei 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 n"'s 1 e 2-CE, que apresenta.
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(Dependendo da votação do Requerimento n• 35fg2, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
S~rviço PúbliCo- Cívil.)
,
··
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 19 minutos.)
DISCURSO PRONUNC!4DO PELO SR. HUMBERTO LU,
CENA NA SESSÃO DE 15-6-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder, pronuncia o seguinte dis-- cilrs'o;) - Sr. Presidente, Srs.' SenadoreS:
Os meios de comunicação de rilã.s$a deste Pais --a televisão, o rádio, os
jornais e as revistas-, ri<fClima de euforia_generalizado que ~nvolve a realização da Copa do Mundo de Futebol na Espanha, não cansam de nos contar
.. a incrível história do país que acreditou". Asseguram-nos que ..o Brasil encontrou a saída" e que "vamos todos crescer".
Parece mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Brasil dos publicitários oficiais_ não é o mesmo país em que estamos todos vivendo. Um dos
an-Ü~~ios garânte-= e citO texhi.al_mente- quç ua fnflação PerdeU a velo-cidade, ela começou a- dediri'ar e já rlinguém -dUvida qUe vai Cair ainda 'iri3.is. O
crescimento da dívida externa foi contidO. Este-- ano vai ser mais fácil
amõrtízâ-13'<Será, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que existem razões verdadeiras para
afirmações tão otimiStas ou estamos, mais uma vez, diante de outra contradição entre o discurso oficial e a realidade sofrida de milhões de brasileiros
que, aliás, jã se tornou uma das caracter'ístícas mais marcantes deste Governo?
De fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma análise do comportamento da economia nos primeiros meses d-e 1982 em relação aos indicadores mais
importantes para o mOdelo de ..crescimento" que vem sendo posto em prática pelo Governo -especialmente a dívida externa e a inflação -não revela
o que nos afirma diariamente a propaganda oficial.
Como se sabe, a dívida externa, superior a 61 bilhões de dólares ao final
de 1981, condiciona o futuro da economia do País. Tanto assim que tódO o
empenho das autoridades econômico-financeírãs está centrado na melhoria
das contas externas.~ "principalmente pela acumulação de resultados positivos
na balança comercial", conforme documento do Conselho Monetário Nacional --Programação do Setor Externo em 1982- divulgado depois da reu~
nião de 21 de dezembro do ano passado.
Partindo de um diagnósticO precipitado da situação econômica internacional, o Governo estabeleceu a meta de 28 bilhões de dólares em exportações, durante 1982, ou seja, um crescime-nto ·cta ordem de 19,1% sobre o
período anterior. Tal objetfvo decorreria da diversificação de produtos e mercados. Ao final, a balança comercial apresentaria um superávit de 3 bilhões
de dólares .
No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos quatro primeiros meses
de 1982 as exportações foram inferiores em 7,6% ao mesmo período do ano
anterior, sendo o saldo positivo comercial de 176 milhões de dólares, o qual
contfnuarâ declinando em maio, segundo declarações oficiais.
Por outro lado, necessidade de recursos em diVisas para a cobertura dos
compromissos do endividamento externo persiste. Estão sendo necessários
aproximadamente 20 bilhões de dólares para que sejam mantidos em dia os
Pagamentos de juros e ainortização da dívida. QUer dizer, o horizonte nublou
no que respeita à situação externa da economia, embora os anúncios da
publicidade oficial nos digam o contrârío.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Se este é o panoiamã externo, outro não é o qUadro interno de endividamento, agora do Tesouro Nacional. Ao final_de 1980, os títulos governamentais em circulação atingi'am o valor de 848 bilhões de cruzeiros. Passado um
ano, chegávamos a 3 trilhões e 87 bilhões de cruzeiros, isto é, mais do que o
tríplo de 1:2 meses atfâs.
Somente nos quatro primeiros meses de 1982 a expansão da dívida pública interna da União foi de 47_,1 %, co-m o que OGoverno passou a ser responsável por 4 trilhões e 54 bilhões de cruzeiros em títulos como Letras do Tesouro Naçional e OQrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
Refiro-me a dados do relatóriq do Banco Central do Brasil.
Essa ciranda, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelas indicações disponíveis, não deve ter um fim próximo, de vez que para resgatar esses títulos, que
vencem continuamente, segundo os prazos fixados nos respectivos leilões,
não dispõe o Tesouro Nacional de recursos à altura. Qual é a saída? S_ó existe
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uma, nova emissão, com descontos elevados e perspectiva de correção monetãria também alta.
Apesar disso, os tecnocratas do Governo continuam anunciando urria -recuperação da economia, tanto assim que prognostícam um cre_scim~nto_ entre
4 e 5% em 1982. No primeiro trimestre do ano, no entántõ: de aCordo cOffi dados da indústria, a queda no setor alcançou a 9%. Apesar disso, o otimismo
governamental aposta numa reação da produção industrial a partir de agora,
muito embora as indicações da econoinia sejam em sentido oposto, como re-velam as quedas, nas exportações e importações, -respectiVamente de 7,6% e
15,8%, entre janeiro·e abril de 1982, em comparação ao mesmo--período do
ano anterior.
O qi.te não hâ, Sr: Presideote, Srs. SenadOres-- e as Oposições têm insistido nisso -, é uma proposta de política global destinada a reativar a economia como um todo e o setodndustrial em particular. Melhores condições de
financiamento de bens de consumo podem ajudar nU:nla pequena recuperação, mas ao mesmo tempo é iinportante também cOnSiderar que um acréscimo da inflação e do poder de serem retirados recursos aos consumidores (e
o FINSOClAL deve~ ser ai colocado) restringem essa possibilidade. Jã dizia a
economista Maria da Conceição Tavares, com muita propriedade que "nem a
monarquia absoluta teve a liberdade que o regime atual tem para tributar".
O Sr. José" Lihs -

Junho de 1982
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer, nobre Senador.
O Sr._José Lins - Senador Humberto Lucena, o GovernO não tem deixado de dar, pelos seus porta-vozes credenciados, informações a respeito· das
exportações brasileiras. Realmente, pensou-se este ano em programar uma
exportação de 28 bilhões de dólares, e as autoridades têm confirmado que dificilmente este volume de exportação será atingido. Isto se deve, entretanto, a
causas ligadas ao mercado externo. Quanto à dívida interna, que V. Ex• serefere como muito grande, e realmente o é, o que se poderia dizer é que a dívida
não tem crescido mais do que a inflação. Quer dizer, o que no ano passadO
valia 200, este aho Vale 100 CCnl termos da dívid3, evldentemeflte, uma dívida
de 4 trilhões este ano seria semelhante a de 2 trilhões no ano passado. Realmente é uma situação que não ê fãcil. O mercado mundial está extremamente
difícil, as mudanças são vertiginosas. Como V. Ex• sabe, prevê-se até uma reformulação geral da posição dos bancos no mundo, e ainda há uma possibilidade de que os próprios países da OPEP tenham este anO -dHiculdades com a
balança comercial. Esta é a expectativa, que não ê boa, mas o -Governo não
tem feito mistério disto, ao con1rário, tem~se debruçado sobre os problemas e
tentado resolvê-los do melhor modo possível. Era o que queria dizer a V. Ex•

O SR. HUMBERTO LUCENA -Devo relembrar a V. Ex• que os dados que estou comentando são rigorosamente oficiais. Eles foram coletados
no Relatório Anual do Banco Central do Brasil.
O Sr. José Lins- -Não tenho nãda contra isso. Os--dã.dos sãO absolutamente corretos. Fiz apenas um comentário à margem. V. EX• citou, por exemplo, a pretensão inidal do Governo de exportar 28 bilhões, eu confirmo,
como V. Ex• também, que esse número não serâ atingido. Quanto à dívida,
reconhecemos que é elevada a dívida interna, mas V. Ex'- há que levar em conta também a inflação, que, de qualquer modo, elevarã naturalmente a dívida,
ainda que o Governo deixasse se endividar ainda mais.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Em outras palavras, no fundamental, o aparte de V. Ex• não contesta o meu pronunciamento. V. Ex• apenas
traz a sua explicação.
O Sr. José Lins- Eu apenas interpreto, porque V. Ex• dã a sua interpretação considerando que as dificuldades são, digamos, intransponíveis. Eu diria que elas são grandes mas que não são intransponíveis, e a política do Governo estâ orientada exatamente para superâ-las.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas o fato ê que o tempo passa,
nobre Senador, e o povo a cada dia mais vai -desacreditando nessa política
·
econômica que aí estâ.
O Sr. José Lins- O que acontece é que para os outros paises a cOisa piora e para nós, pelo menos, estamos paulatinamente superando essas dificuldades. V. Ex• se referiu a uma redução da dispoflibilidadejunto ao povo para a
aquisição de bens seja de consumo, seja de uso intermediário, e citou, por
exemplo, o FINSOCIAL. Acho que o FINSOCIAL, ao contrãrio do que eu
imaginei que V. Ex• pensa, ele ajuda a desenvolyer o mercado e, portanto, a
criar mais emprego e também a melhorar o desempenho da indústria e da
economia como um todo.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Do modo come> foi concebido, nobre
Senador, a mim me parece, aliás, é o ponto de vista do próprio Ministro do
Planejamento, Dr. Delfim Netto, que o FINSOCIAL terá repercussão inflacionãri~. porque haverá o repasse do montante a ser desembolsado pelas empresas para os consumidores, de forma tal que o processo inflacionário, que é
hoje o nosso maior problema terá um novo fator a agravá-lo.
O Sr. José Lins- V. Ex'- se Ii.mlbra que o próprio Presidente da República, no dia em que anunciou o programa, fez referência a esse aspecto inflacionário, aliás, de pequena monta, de pequena repercussão ...

Não ê tão pequena ...
E. pequena, pode estãr certo V. Ex•

O SR. HUMBERTO LUCENA O Sr.- JoSé Lins -

O SR. HUMBERTO LUCENA

-~Olhe,

V. Ex• sabe que não é!

O Sr. José Lins- O que eu diria é que a repercussão positiva do progra~

•

ma, tanto em termos de redistribuição indireta de renda, como em termos de
apoio às camadas mais pobres da população, como também em termos de se
melhorar as condições de comercialização de produtos, muita gente que não
tinha recursos para comprar alguma coisa vai passar a tê-los. E. claro que isto
vai se deslocar da mão de camadas mais ricas para as mãos de camadas mais
pobres, sem desconhecer o aspecto inflacionãrio do programa. Acho que o
programa tem outras qualidades muito boas, que vão ajudar muito mais do
que seria de se esperar em efeitos negativos quanto à inflação.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Deus qu~eira que V. Ex• tenha razão.
Aproveito o ensejo para enfatizar também um outro aspecto do FINSOCIAL: é a flagrante inconstitucionalidade do decreto-lei que que o instituiu,
porque sabe V. Ex•- aliás, é comezinho em matéria de Direito Constitucio~
na! - que há o princípio da anualidade do tributo pelo qual só se pode
cobrar um novo tributo a partir do primeiro dia do exercício financeiro se-gUinte ao de süa criação. No entanto, o decreto-lei dispõe que o novo tributo,
que se chamou de .. contr!buição social", seja cobrado a partir do dia 1~de ju~
nho, o que é uma extravagância do ponto de vista constitucionaL
O Sr. José Lins- A impressão que tenho, nobre Senador, é que este aspecto pode ser exaustivamente analisado aqui, uma repetição nada mais do
que já se faz com um outro decreto da mesma natureza, como ê o caso do que
hoje será votado, quanto à Previdência Social.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas não é o caso.

•

•

O Sr. José Lins- Até agora a Comissão de Constituição e Justiça do Senado não chegou à conclusão a que V. Ex• chegou.
O SR. HUMBERTO LUCENA- A Comissão de Constituição e Justiça?! A Comissão- de ConstituiçãO e Justiça do Senado não opina sobre
decretos-leis. A Comissão MiSta do Congresso Nacional é que pode ou não
opinãt SObre eles.

_ O Si. José Lins- A Comissão Mista do Congresso Nacional atê agora
jamais se ma:nffestou quanto à Ínconstitucionalidade de matérias desta natureza.

•

O SR. HUMBERTO LUCENA -Se V. Ex•s do PDS detêm a maioria
nas Comissões Mistas, evidentemente não vão votar um parecer pela inconstitucionalidade de um decreto-lei do Governo.
O Sr. José Lins --Neste caso, caberia a V. Ex• recorrer ao Tribunal.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Antes que a matéria seja lei não podemos fazê-lo.
O Sr. José Lins - Não. A matéria votada neste sentido. Desde o ano
passado que se vota matéria desta natureza.
O SR. HUMBERTO LUCENA- O da Previdência Social será votado
ainda hoje, e o do FINSOCIAL estâ no âmbito da Comissão Mista.
O Sr. José Uns- Ainda no ano passado votamos matérias semelhantes,
que foram aqui longamente consideradas.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• hã de admitir tambêm um impasse em tOf-no do assunto: o Sr. Procurador-G.!~al da República, pessoa da
imediata Confiança do Sel!hor Pre_sjdente da República, é o juiz das represen~
tações sobre inconstitucionalidades. Não adianta os Partidos de Oposição es~
tar encami!lhando representações para serem engavetadas. Simplesmente o
Sr. Piocurador-Geral da República não toma conhecimento das representações sobre inconstiüi.Cionalidades que lhes são remetidas pelos Partidos de
Oposição, porque é um homem- repito- da confiança imediata do Senhor
Presidente da República.
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O Sr. José Lins -

V, Ex• não faz

just~ça

ão T~ib~nal, ...

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não. Não me estou referindo ao Tribunal. Nem de longe.

O Sr. José Lins- ... porquanto, muitas
rável do Procurador, o Tribunal tem•..

veze~,

até com parecer desfavo-

•

o que estava faltando.

Sr. José Uns - Se V. Ex• ainda, para não apoiar o Presidente, pode
colocar-se até contra o povo, não entendo bem a posição de V. Ex•

projeto de lei com 45 dias de prazo, para O Congresso N acioniil. Por que não
entregar o assunto ao debate do Congresso Nacional? Por que baixar o
decreto~ lei?

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• quer entrar num _entendimen-

O SR. HUMBERTO LUCENA- Vou-me ater à ccnsulta, nobre Senador?!

-

-

Consulto à Comissão de Consti-

tuição e Justiça, onde V. Ex•s têm rpaioria também?!

O Sr. José _Uns- V. Ex•, pelo menos, poderia, analisar o assunto lã.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Mas não adianta! Não vou perder

tempo, nobre Senadorl

O Sr. José Lins - Adianta. Este País não é inviável. Este País não pode
encontrar as portas fechadas em todos as Casas.

O SR_ HUMBERTO LUCENA -: Acho que sim. Enquanto houver
uma maioria subserviente - me perdoe V. Ex• - enquanto houver uma
maioria dócil, que, para efeito de garantia, inclusive aprovação dos projetes
do GoVerno que apóia, tem que recorrer continuamente a fechamentos de
questão, V. Ex• não tenha dúvida _que este é o retrato 9o país em que vivemos.
O Sr. José Lins- Não. Creio que V. Ex• agora exagera. V. Ex• sabe que
a maioria é responsável. Temos ...

O SR. HUMBERTO LUCENA..,- Não digo que não seja responsãvel.
O Sr.- José Lins - V. Ex• disse que somos subservientes. Não conheço
subserviência sem irresponsabilidade.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Mas o Partido de V. Ex• não tem

V. Ex• me desculpe. Sua colocação é inaceitável.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Aceito as suas ponderações, mas é o
meu ponto de vista.

O Sr. José Lins- Este assunto Jem sido longamente debatido aqui. Semw
pre que o Go:v_erno ado ta qualquer medida de caráter social, em benefício da
economia das cla:;ses mais pobres, a Oposição sempre encontra a maneira de
acoimá-la, de qualquer modo, ou de inócua ou de prejudicial, de anticonstitucional ou de inconstitucional.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

nobre Senador!

de que 0 Congres-

:t: urgente! V. Ex• se engana, quem julga a urgên-

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Mesmo que fosse, deveria enviar

O SR,

!:lUMBERTOLUCENA~-~Matéria

nobre Senado~?! Como é ffiatéria do Executivo?!

do Executivo?! Como,

O Sr. Moacyr Dafla _- -~ prerrog3:tiva constitucional do Senhor Presidente da República. Tem-se que respeitar.

O SR. HUMBERTO LUCENA- E o que é matéria de nossa competênCia?! O que é?!

O_Sr. José Lins- V. Ex• está traüindo de uma delas.
O SR. HUMBERTO LUCENA -~Qual?
O Sr. José Lins- V. Ex• está criticando_o _Go_verno.
Tilatêii3. de competência do Senhor Presidente da República? como assim?! A
criação de um fundo, nobre Senador?!

O Sr. José Lins- Também as medidas de caráter económico são, na sua
origem ...

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Absolutamente. Não é verdade,
.

- -- - -

. -~ ..

O Sr. José Lins - Pelo que vejo, é o que acont~ce.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Não! Apenas lutamos pelo prestigio
do Poder Legislativo. Achamos que o Poder ~egislativo fUncionando ...

Não diga isto! Tenha paciência ...

O Sr. José Lins- A h, sim! V. Ex• sabe e a Constituição diz ...
constitucional.
O Sr. Pedro Simon- Na sua origem não é decreto-lei.
projeto.

t

E: matéria

origem de um

O SR. HUMBERTO LUCENA- É claro .
Se V. E•. nobre Senador José Lins, diz ísto, então está contribuindo para
menosprezar o Poder Legislativo.
O Sr. José Uns~ Creio que V. Ex• põe esta sua dúvida, que não é correta, aliás, ...

O SR. HUMBERTO LUCENA~- Qual é a dúvfda?
O Sr. José Lins _- Diante do interesse do povo.
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Qual é a dúvida?

O Sr. José Lins -A dúvida sobre a constituçionalidade desta matéria.
O SR. HUMBERTO LUCENA -

sido outra coisa, nobre Senador .

O Sr. José Lins -

O Sr. José Lins- Não.
cia disto é o povo.

E~•

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• acha que o FINSOCIAL é

V. Ex• dispõe de meios.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

OSR. HUMBERTO LUCENA.,...- Lembre-se V.

O Sr. José Lins- Porque é matéria do Executivo. V. Ex• sabe que é matéria da competência do Executiyo.

Não me parece.

to conosco? V. Ex_• traria os votos do POS para uma proposta de emenda
constitucional que modifi~se a for~a de investidura do Proçu.rador~qeral
da República, para lhe assegurar maiores garantias?

O Sr. José Lins -

•

Era

9

O Sr. _José Lins- A meu ver,_ nobre Senador, esta nã~ é uma boa razão
para V. Ex•...
-

O Sr. José Lins - Tenho a impressão de que V. Ex• põe o problema de
modo incorreto. V. Ex• poderia recorrer à Comissão de ConstitUiÇãO e Justiça, fazendo uma consulta a respeito deste assunto, da constitucionalidade,
ou não, de matérias dessa natureza.

•

Pelo menos em medida dessa natureza.

O Sr. Pedro Simon -

so está em pleno funcionamento. O Senhor Presidente da_ República, numa
matéria desta importância, que não ê urgente ...

O Sr. José Lins -

•

O Sr. Pedro Simon - É verdade! O que falta é apoiarmos o Presidente
também. ~ o- que estava faltando.

a questão nos seus devidos termos. Se o Procurador-Geral da República recebe uma representação e não encaminha ao Supremo, o Supremo não vai
pronunciar-se sobre o assunto. Quero dizer a V. Ex• que, no caso da inconstitucionalidade, a palavra final sobre a representação ao SUpremo, ou não, é do
Sr. Procurador-Geral da República, que, no momento, no Brasil, infelizm-ente, é uma pessoa, como jâ -disse, da imediata confianÇa do -~enhor Presidente
da República, portanto, politicamente age em consonância com o· pensamento do Governo,- num regime puramente autoritáriO conio este em -que il.os encontramos no momento.

O SR. HUMBERTO LUCENA- 10 a grande razão.

•

O Sr. José Lins- O que V. Ex• poderia fazer era apoiar o Presidente, era
apoiar o ExecutivO numa medida da maiOr repercUssão.

O Sr. José Lins -

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não, nobre Senador, V. Ex• coloque
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Este é um dos aspectos. Jã falei no

outro, V. Ex• concordou comigo~ até disse que o Presidente da Repúblicajã
havia reconhecido- em que o FINSOCIAL é inflacionário. V. Ex• reconheceu.
O Sr. José Lins- De qualquer modo, a coriclusão a que chego é que V.

Ex• tem que encontrar alguma coisa para acoimar o projeto de inconstitucional ou de inflacionário. Por quê? Porque ele beneficia o povo.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Aliãs, estou falando no FINSOCIAL en passant, porque o meu pronunciamento não é sobre este assunto.
Estou-me referindo mais ao fracassso da politica econômica do Governo que
aí está.

O Sr. José Lins -

Não hã fracasso~

O SR. HUMBERTO LUCENA- É o desaquecimento da economia, a
recessão, o desemprego em massa, com todos os aspectos anti-sociaís que aí
estão. Do contrãrio, V. Ex• quer tapar o sol com a peneira.
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O Sr. Evándro CarreirO -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois não.

O Sr. Evandro Cizi'reira- Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex• tem
toda a razão. V. Ex• não deve dar razões a uma arenga Que nos toma o tem pó
todo. V. Ex• já esgotou o seu tempo e é lamentável lembrá-lo, quando quem
devia fazê-lo era o Presidente desde que hâ vários oradores para ocupar a tribuna. V. Ex• está dando atenção a arengas.
O Sr. José Lins- O discurso do Líder não é arenga nenh_uma. Se minha
intervenção é arenga ... Estamos discutindo a matéria. Não estamos envolvidos em arenga.
O Sr. E~·andro Carreira- Fora do tempo é arenga. Desrespeito ao Regimento Interno ê arenga. (Não apoiado!) Há outras lideranças no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Solicito aos nobres Senadores
deixem o Senador Humberto Lucena prosseguir em seu pronunciamento.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, peço a V. Ex• que me
mantenha na tribuna.
O Sr. E~·andro Carreira -

E. um desrespeito

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) nobre Senador Humberto Lucena.

à Minoria.

Continua com a palavra o

O Sr. Moacyr Dalla- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador Humberto Lucena?

O SR. HUMBERTO LUCENA- buço V. Ex•
O Sr. Moacyr Da/la -V. Ex• fez uma afirmatiya que, de qualquer forma, deixou alguém perplexo, que a Maioria ê dócil, a MaiOria é subserviente.

O SR HUMBERTO LUCENA- V. Ex• é uma das vítimas.

O Sr. Moacyr Dalla- Não, nobre Senador. Se o fizer, V. Ex• não o generalize. Depois V. Ex• disse- vai-me perdoar o cOnteste- que õ -decreto
FINSOCIAL é inconstitucional.
O SR HUMBERTO LUCENA -

Quem o diz são os juristas.

O Sr. Moacyr Da/la --Não. V. Ex•sabe que não é.};: atribuiç~o específica do Senhor Presidente da República. A tônica niaiõf de tOdOs os pioritinciamentos da Oposição é cobrar o débito que o Governo tem em amparo aos
menos favorecidos pela sorte . .E. o débito social que está a reclamar a todo
momento~

O SR. HUMBERTO LUCENA. :... Não-apoiado!
O Sr. Moacyr Dal/a- A tónica é esta. Vamos recorrer aos Anais da Ca-

sa, eminente Líder. A tónica é esta: cobrar do Governo o débito social que aí
está. Quando _o Governo por atribuição sua, agindo constitucionalmente, baixa um decreto, ele leva bordoadas também. Apanha porque tem cachorro, e
apanha porque não tem cachorro.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, lã"mento aspalávras.
finais do nobre Senador Moacyr Dalla, que não são regimentais. Atê pediria
a V. Ex• que solicitasSe ao eminente Senador Moacyr Dalla que as retirasse
da taquigrafia, porque não fazem juz à cultura poHtica do Senado.
O Sr. Pedro Simon -

Tirem o cachorro da taquigrafia.

O Sr. Moacyr Dalla ---Deve-se tirar a .. arenga_" também.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Peço a V. Ex• que não conceda
mais apartes, pois seu tempo Se esgota.
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Prossigo, Sr. Presidente. Repito, o
é inc~n~ti~ucionalíssimo, flagrantemente
inconstitucional. Basta relembrar que, entre outros aspectos, agride o princípio da anualidade dos tributos.
Sr. Presidente, Srs.. senadores:
Segundo o IBGE, as taxas de desemprego caíram, em abril último-, nas
seis príilcipais regiões metropolitanas do País, quando comparadas às do mês
do anO passado. No entanto, para s6 citar dois dados, no Rio de Janeiro e em
São Paulo, respectivamente, o perce_ntual de desemprego na força de trabalho
era de 5,96 e 5,79%, entre as pessoas que jã trabalharam.
O que se verifica, portanto, é que essa redução no desemprego deVe ser
vista com cautela, pois durante 1981 (em relação a 1980) a queda no emprego
industrial foi desastrosa. Dados da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (FIESP) revelam que essa queda chegou a 12,8% do total de empregados na indústria na região da Grande São Pauio, sem dúvida a área de
maior impo"rtãncia no País e sighifiCativa também- pelos reflexos que comanda sobre outras regiões igualmente produtoras do nosso Território nacional.
E o que é mais importante, não só essa qüeda foi a primeira negativa,
desde 1971, quando esse índice começou a ser calculado, como também essa
redução aproximou o referido índice ao valoratingido em dezembro Çe 1975.
-- - Por isso, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, para uma recuperação efetiva e
real seria necessário que o emprego na Grande São Paulo crescesse 14, 7%, em
19~b. para que se pudesse alcançar novamente o índice de 1980. Atingir esse
objetivo demandaria um crescimento do setor industrial de 20% pelo menos,
em 1982, o que será humanamente impossível.
Resta-nos ainda, paré! completar_ essa rápida análise do comportamento
da economia brasileira nesses primeiros meses-de 1982, verificar o que vem
ocorrendo com a inflação. Os primeiros cincó meses, caso- seja anualízada a
raxa de inflação, apresentam uma inflação, 1_10 ano, da ordem de 90%, portanto bem próxima ao índice de 95,2%, com que se feChou o ano passado, O índic_e de 6, I% para maiõ, divulgado recentemente pela Fundação Getúlio Vargas, é de uma inflação ain-da elevada, sendo que nos meses mais próximos é de
se esperar, repercutam ai!lda os últimos aumen!o.s de preços administrados,
especialmente os dos derivados do petróleo. Como se sabe, desde setembro de
1980, o Sr. -MinistrO da Fazerida vem afirtrlarid·o~·que ••a iiltlaçãO já chegou ao
seu limite e a partir de agora a tendência é de decliriar". Esta é uina citação
textual que a imprensa publicou em II de setembro de 1980.
O que se conStata, pOrtanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao contrário
do que nos diz a propaganda oficial ê que os dois pontos centrais da política
econômica do Governo- a dívida externa e a inflação- podem apresentar,
em 1982, um desempenho bem diferente do anunciado, enquanto otimistamente haja por parte da equipe governamental esperanças de uma recuperação da economia, que não se pode afirmar provável.
Que a sit~aç~o é ti.i~cil, ~~bemos to~os~O que _não podemos e não permitiie-rhõ-s que aconteçã Sem i-n-ossa denúnCia ê assisiír ã um Governo que, desesperado diante da iminente derrota eleitoral, se lança, com todos os recursOs que o Podei- ExecUtivO tem, em uma enorme campanha publicitária que,
na verdade, anuncia o que tódos sabemos não ser verdade, inclusive pela palavra do Senhor Presidente da República, no program~ .. 0 Povo e o Presidente".
Sr. Presidente, Srs. Seriadores:
Nossa esperança -é que" o povo brasileiro quê enfrenta as· duras realidades
de um custo de vida cada vez mais alto, saiba distingUir a verdade da propaganda desesperada e dê a sua resposta votando nas Oposições eni novembro
próximo deste ano.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
de_cret_o-_l_~i qu~ cr_iSJ~P ~INSOCIA~
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, JarbasPassarinho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 50, DE 1982

.

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.908, de 28 de dezembro de 1981, que "dá nova redação ao art. 2• do Decretolei n• 1.798, de 24 de julho de 1980, que estabelece limite de remuneração mensal para os servidores da Administração
Federal e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.9Q8, de 28 de <!ezembro de_l981, qu_e_"dá nova redação ao art. 2' do
Decreto-lei n• 1.798, de 24 de julho de 1980, que estabelece limite de remuneração mensal para os servidores da Administração
Federal e dá outras providências".
Senado Federal, 17 de junho de 1982.- Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 51, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.905, de 23 de dezembro de 19.81, que "reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores civis do Distrito Federal, bem como_ os das pensões e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o.texto rl_o Decreto-lei n• 1.905, de 23 de dezembro de 1981, que "reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores civis do Distrito Federal. bem como os das pensões e dá outras providênc~as:·.
Senado Federal, 17 de junho de 198:1,. ,.,-__Senador Jarbas Pqsswi_nho, !'residente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 52, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n•1.911, de 29 de dezembro de 1981, que "autoriza a emissão de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, para cobertnra do débito da Previdência Oficial j9nto à rede bancária pública e privada''.
Artigo único. É aprovado o texto do Decre.to-lein• 1.911, de 29 ele dezembro de 1981, que "autoriza a emissão de Obri,
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, para cobertura do débito da Previdência Oficial junto à rede bancãria
pública e privada".
Senado Federal, 17 de junho de 1982.- Senador Jarbas Passarinho, Presid<;nte.
Faço Sab_er que o Congresso Nacio_nal aprovo_u, nos termos do art. 55,-§ lt? da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presi~
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte
- - DECRETO LEGISLATIVO N• 53, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.904, de 23 de dezembro de 1981, que "altera a redação do artigo I• do
Decreto-lei nif 1.813, de 24 de novembro de 1980".

•

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.904, de 23 de dezembro de 1981, que "altera a redaçãodo art. I• do
Decreto-lei n• 1.813, de 24 de novembro de 1980".
Senado Federal, 17 de junho de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

•

DECRETO LEGISLATIVO N• 54, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.907, de 28 de dezembro de 1981, qne "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''.
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.907, de 28 de de.zembro de 1981, que "reajusta os valo.res de vencimentos e proventos dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministi:rio Público e dá outras providências".
Senado Federal, 17 de junho de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da ConstituiÇão, e eu, Jarbas Passarinho, Presi.
dente do Senado Federal, promulgo seguinte

o

DECRETO LEGISLATIVO N• 55, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.906, de 23 de dezembro de 1981, qne "reajusta os vencimentos e proventos dos
servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências".
Artigo único.

É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.906, de_ 23 de dezembro de 1981, que ••reajusta os vencimentos e pro-

ventos dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências".
Senado Federal, 17 de junho de 1982.- Senador Jarbas Pass(uinho. Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I•, da ConstituiÇão, e eu, J arbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

•

DECRETO LEGISLATIVO N• 56, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.909, de 28 de dezembro de 1981, que "estabelece contenção de despesas orçamentárias para o exercício de 1982, e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.909, de 28 de dezembro de 1981, que "estabelece contenção de despesas orçamentárias para o exercício de 1982, e dá outras providências".
Senado Federal, 17 de junho de 1982.- Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso III, da Constituição, e éu, Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

•

DECRETO LEGISLATIVO N• 57, DE !982
Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País na segunda quinzena do mês de julho de 1982,
em visita oficial ao Canadá.
Art. I• É o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se do País na segunda quinzena do mês de julho de
1982, para visitar·o Canadá, a convite do Governo daquele País.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de junho de 1982. -Senador Jarbas Passarinho, Presidente:

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 89• SESSÃO, EM 17 DE JUNHO DE 1982

1.1 -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Oficio do Sr. !•-Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
- Projeto de Decreto Legislativo n' 4(82 (n• 119/82, na Câmara dos
Deputados), que aprova o· texto da Convenção sobre a Pro_teção Física do
Material Nuclear, assinada em Viena, a IS de rpaio_de 19_81.

1.2.2 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n9 121, de 19_82, de ~utoria do _Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 5.889, de 8 de junho de 1973, que- estatuiu normas reguladoras do trabal}lo rural.

1.2.3 -

Comunicações

-Do Sr. Senador Nelson Carneiro;-referente a seu desligamento da
Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB ___,
passando a integrar a Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro- PTB.

-Dos Srs. Senadores Nelson Carneiro e Hugo Ramos, referente ao
exercício da Liderança e Vice-Liderança do Partido Trab3Ihista Brasileiro

-PTB.
1.2.4 --Requerimentos
--- N"' 130/82, de autoria do Sr. Seriador José Fragelli, solicitando in;.
formações ao Poder Executivo, tendo em_ vista a tramitação no Senado
Federal de vãdos pedidos de empréstimos, de interesse do Estado de Mato
Grosso_ dÚ Sul. DeferidQ.

•
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- N'i' 131/82, de autoria do Sr. Senador Hugo Ra111os~ solicitando informações ao Poder Executivo, referente ao Projeto de Lei n9 58/82, em
tramitação nesta Casa. -Deferido.
1.2.5 -- Discursos do Expediente
SENADOR EVELÂSIO VIEIRA -Política econôrriicã no concernente à captação e aplicação da poupança interna.
SENADOR PEDRO SIMON, como Líder -Proposta de emenda à
Constitl.iiçãoenviada ao Congresso Nacional pelo Governo Federal, dispondo sobre modifiCações na legislação eleitoral.

•

1.3- ORDEM DO DIA

1.3.1 -

Requerimento

- N9 132/82, de autoria dos Srs. Senadores José Lins e Humberto
Lucena, solicitando inversão da Ordem _do~ Dia. Prejudicaclo por f?Jt~ _Qe
quorum.

•

•

-Projeto_ de Resolução_ n'i'_ 183/81, que autoriza o Governo d.o Estado do~Río Grande_dQ~Norte a eleyar 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._ Voh~ção adlada por falta de quorom.
-Projeto de Resoluç_ão n9 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 consolidada. Votação adiada por falta de quorom.
-Projeto d~ Resolução n'i' 266/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em Cr$ 39.300.000,00 (trínfa e nove milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívfda. consoliçiada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'i' 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. Vo*
tação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n" 33/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltabira (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 n'i' 38/81, que autoríza a Prefeitura Munici..:
pai de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.

-Projeto de Resolução n'i' 108/81, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões,
vinte e sete milhões, oitocentos e ii"ovCn_ta e_nove mil, duzentos e cinqUenta
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua d_ívjda consolidada. Votação adiada por falta de qUorum.
- Projeto de Lei do Senado n'i' 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciãrio, na fOrma -que especifica. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado 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 também integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorom.
-Projeto de Lei do Senado n' 164/81, de autoria do Senador Luiz
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes Patrono da Força
Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 352/78, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. VQtação adiada por falta de
quorum.

•

-Projeto de Lei do Senado n' 255/80,~de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescentã aispositivos à Lei n'i' 5.480, de 10 de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 139-salârio devido a_os trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Le_i do Senado n9 362/7~_,_ de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei n'i' 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto-de ResoluçãO n'i' 40/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em. Cr$ 5.700.000,00 (cinco rriilhões e setecen·
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tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Discussão.sobresiada por falta de quornm, para votação do Requerimento n' 309/81.
-Projeto de Resolução n' 218/81, que autoriza o Governo do EstadO de Minas Gerais aelevar 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. Discussão
sobrestada por falta de quorom, para votação do Requerimento n'i' 124/82.
-Projeto de Resolução n9 221/81, que autoriza o Governo do Estado do Ceará a ~elevar em Cr$ 25.239.000,00 (vinte e cinco milhões, duzen-·
tos e trinta e no-ve mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Discussão sobrestada por falta de quorom, para votação do Requerimento
n' 125/82.
-Projeto de Resolução n'i' 14/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) a elevar em Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta
milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida_ çonsolidada. Discussão
sobrestada por falta de quoium, para votação do Requerimento n'i' .126/82.
- Projeto de Resolução n'i'. 59/82~ qUe aufádZa o Governo do Estado
do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões,
setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada. Discussão sobrestada por falta de quorum, para votação do
Requerimento no 127/82.
-Projeto de Lei do_ Senado n'i' 309/19, do Senador Gabriel Hermes,
que ~ispõe sobre O- exercício da auditoria contábil e dá outras providências. Discussão _sobrestada por falta de quorum, para votação do Requerimento n' 35/82.
-Projeto de Resolução n'i' 240/81, que autoriza a Prefeitura Munici~
pal de Coxim (MG) a elevar em Cr$ 12356.000,00 (doze milhões, trezentos e cinquenta e seis míf Cruzeiros) o montante de Sua dívída cOrisolidada.
Discussão encerrada, ficando a_ votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 30/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a elevar em Cr$ 159.638.841,00 (cento e cinqUenta
e nove milhões, seiscentos e trinta e oito mil, oitoceiitos e quarenta e um
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a. votação adiad& por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'i' 80/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (GO) a elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três
milhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. Discu_ssão encerrada, ficando a votação adiada pai-- falta de quorum.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR ALBERTO SILVA- Arbitrariedades que estariam sendo praticadas pelo Governador do Estado do Piauí, contra candidatos a
cargos eletivos, "integrantes das hostes do PMDB.
SENADOR MILTON CABRAL- lneficãcia da ação da ONU na
solução dos conflitos internacionais~ Necessidade do reaparelhamento das
nossas Forças Armadas.
SENADOR ITIIMAR FRANCO --Promoção do Ministro Carlos
Alberto Leite Barboza ao cargo de Emt.aixador.
SENADOR PAULO BROSSARD -Exigências~descabidasque estariam sendo solicitadas pelo Banco Central para a instalação de novas
agências da Caixa Econômicã do Estado do Rio Grande do Sul. Consi_d_erações sobre a renúncia do Pres"idente da República Argentina.
SENADOR LEITE;CHA VES- Telex recebido da Organização das
Cooperativas do Estado do Paranã reivindicando a extensão aos sojicii.ltores paranaenses, ~e benefícios concedido~_ pelo Governo aos produtores
gaúChos, "teiido em viSta a quebra da safra de soja- naquele Estado.
SENADOR MARCOS FREIRE- Crescimento das dificuldades
sócio-econômicas do Nordeste e, em particular, no Estado de Pernambuco~ Apelo em favor da liberação de créditos destinados ao_ custeio agrícola
_!laqueie Estado.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Centenãrio de nascimento
do Professor Antônio do Prado Valladares.
~SENA~DOR HUMBERTO LUCENA- Denúncia formulada pelo
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo,
sobre o \.1escurnprimento, por estabelecimentos bancãri_os, de decisões ju-
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diciais qUe diSPôeni sobre o pagamento de diferenças salariais aos seus
empregados.

SENADOR NELSON CARNEIRO -

Considerações sobre a apli-

cação dos recursos do FINSOCIAL

SENADOR PEDRO SIMON- Momento político brasileiro.
SENADOR MAURO BENEVIDES -

Protesto contra decisão da
Comissão Filatélica da Empresa de Correios e Telégrafo.s, em negar solicitação no sentido de qu-e seja emitido um selo comemorativo da libertação
dos escravos no Estado do Ceará.
- 1.5 -

COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hOje, às I 8 horas e
30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.6 -

ENCERRAMENTO

2 - ATA DA 90• SESSÃO, EM 17 DE JUNHO DE-19ÍI2
2.1 -ABERTURA
2.2 2.2.1 -

EXPEDIENTE
Requerimentos

- N• 133/82, de autoria do Sr. Evelãsio Vieira, na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a- examinar a
violência urbana, suas causas e conseqÜências, <le PrOirogãção-, -Por 30
dias, do prazo concedido a esta Comissão para apresentação de seu relãtório. AprovadO.
--- -- --

- N9 134/82, de autoria dos Srs. José Lins e~Humberto Lucena, de
urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9.66, de 1982, que dispõe SObfe
.a reversão para cargos integrantes do Plano de Classificação de Cargos
instituído pela Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
- N9 135/82, de autoria dos Srs. Humberto Lucena e Nilo Coelho,
de urgência para o PrOjetO de Lei da Câmara n-'i' 58/82, qUe díSPõe sObfC a
constituição e funcionamento das sociedades centializadoras d-e opei-aCões
das empresas produtoras de açúcar ou de ãlcool, e dá outras providências.

2.3 -

Junho de 1982

•

ORDEM DO DIA

-Projeto de Decreto Legislativo n• 28/81 (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 viação Civil-C LA C, aprovadas pela 4• Assembléia do referido organismo internacional, realizada em Bogotá, de 19
a 5 de dezembro de 1980 (Redação final). Apronda, à promulgação.
-PrOjeto de Lei do Senado n9 122/81, que dispõe sobre amparo aos
trabalhadores da borracha e dá outras providências. Aprovado, em 29 turno, à Câmara dos Deputados.

2A ~.MATE:RIAS APRECIADAS_ APÓS A ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n'i' 66/82, em regime de urgência nos termos do Requerimento n9 134/82, lidO no Expedierite. Aprovado com
effienda após pareceres das comissões técnicas, tendo usado da palavra na
discussão da matéria o Sr. Nelson Carneiro. Á Comissão de Redação.
-Projeto de Lei da Câmara n9 58/82, em regime de urgência nos termos do Requerimento n9 135/82, lido no Expediente. Aprovado com
erriendas após parecer da Coni.iSsão de FinançaS; tendo usado da palavra
na discussão da matéria o Sr. Roberto Saturnino. Á Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Lei da Câmara n• 66/82, em regime de
urgência. AJ_)róvada, à Câmara dos Deputados.
- Redação fmal do Projeto de Lei da Câmara n• 58/82, em regime de
urgência. Aprovada, à Câmara dos Deputados.

•

•

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
-

Do Sr. Marcos Freire, profáido na SeSSãõ- de _16-6-82;
Do Si. Evelásio Vieira, proferido na seSsão de 16-6-82.

4 -

MESA DIRETORA

•

5 "-- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6 -

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 89• SESSÃO, EM 17DE JUNHO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
PRESIDJCNCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, GILVAN ROCHA,
CUNHA LIMA E GASTÃO MÜLLER

ÀS 14 HORAS E 30 MiNUTOS, À CHAM~SE PRESENTES ÓS SRS.
SENADORES:
Jorge Kalume- Jarbas Passarinho- Alberto Silva- Bernardino Viana- Agenor Maria- Martins Filho- Cunha Lirita- Humberto Lucena
-Milton Cabral- Aderbal Jurem a - Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz
Cavalcante- Passos Pôrto - Lomanto Júnior- Cuiz Viana- DirCeu -Cardoso- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro - Itamar Franco - Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Gastão
Müller --José Fragelli- Affonso Camargo· ,;,.;__Evelâsio Vieirà ~--PauiO
Brossard - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. SenadOres. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos- -nossos trabalhos
O Sr. 19-Secretário procederA à leitura do Expediente.

E lid__O o ~eiu~nte
EXPEDIENTEOFICIO
Do Sr~ 19-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando ã revisão
do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGfSLATiVO N• 4, DE 1982
(N• 119/82, na Câmara dos Deputados)
Aprova o -textO da Convenção sobre a Proteção Física do Material Nuclear, assinada _em Viena, a 15 de maio de 1981.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o teXiO da Convenção sob-re a Proteção Física do
Material_ Nuclear, assinada pelo Brasil, em Viena, a 15 de maio de 1981.
Art. 29 O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

•

.

MENSAGEM N.0 467, DE 1981
Excelentíssimos Senhores Membros do _Congresso 1'l'acional:
De con!onnldade com o disposto no ar~. 44, inciso I, da Constituição F'ederal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações :E;xteriores, o texto da
Convenção sob~re a Proteção F'ISica do~ Mate):lal Nu_clear,. assinada
pelo Braail, em Viena, a 15 de maio de~ 1981.
Bras1lla, 29 de outubro de 1981. - .Aurelia~o Chavj!s.

•

•

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DEM/DAI/240/664.2 (021) DE 20 DE
OUTUB<tO DE "1281, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS RELA:ÇOES ~ORES
A Sua Excelência o Senhor
Antônio ·Aureliano Chaves de :Mendonça,
Vice-Presldente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de levar ao conhec~m.ento .de. Vo~ a Exce~n_
cla que, no dia 15 de maio de 1981, fçl assinada por representiâité
devidamente acreditado no Governo brasileiro, ad referendum do
Congresso Nacional, a "COnvenção sobre a __Pro.te__ção Fisica do Material Nuclear", na sede da Agência Internacional de Energia Atómica, em v.:.ena.
2. Os Estados que firmaram a Convenção fizeram-no persuadidos da necessidade de estimular a cooperação internacional sobre. os usos pacíficos da energia nuclear e, ao mesmo tem.po, de
evitar os riscos potenciais decorrentes da obtenção e uso llicij;os
do material nuclear. Tais objet!vos poderiam ser promovidos mediante a proteção física do material nuclear utilizado com fins
pacíficos durante o seu transporte internacional, ou· durante o Be'!l
u.so, armazenamento e transporte em território naeional.
3. O texto da Convenção resultou de uma série de negociações
efetuadas entre 1977 e 1979, em VIena. Os países exportador~s de
materiais e equipamentos dessa natureza de.'leJavam Igualmente
um compromisso internacional sobre a que.!)táo que, segundo seu
ponto de vista, deveria assumir um caráter abrangente, incluindo
o transporte internacional e doméstico do material nuclearr _bem
como quaisquer ins~alações em que ele fosse contido. Essa concepção, estava· em contradição com._ as r-eoomendaçõe~ da AIEA, q_ue
reconhecia ser a proteção física do material nuclear um tema a!eto à soberania de cada Estado e precunizava a· negociação de lima
convenção apenas em relação ao transporte Internacional do material nuclear. O Brasll def-endeu, desde o ini_cio . .a adoção de um
texto que limitasse a aplicação de tal documento à esfera internacional do transporte, já que havia legislação interna sobre a
matéria que, por sua vez, Incorporara as recomendações pertinentes da AIEA.
4. O documento afinal aprovado COJ:respondeu aos interesses
nacionais, limitando~se seu campo de aplicação à esfera internacional do transporte do material nuclear. A t1tp.lo de oom.prolnlsso,
estabeleceu-se qúe a convenção poderá ser aplicada a materl,al
nuc:ear em uso, depósito ou durante o transporte Interno, de~scte
que respeitada a legislação nacional de cada Estado sobre a matéria.
5. O texto da Convenção recebeu parecer favorável da Comissão Deliberativa da comissão Nacional de Energia Nuclear, assim como a aprovação do Ministério das Minas e Energia e da
Secretaria-Geral do Conselho de Seguran~a Nacional. Em virtude
do exposto permito-me propor, se assim julgar conveniente Vossa
Excelênc!a, seja encaminhado à apreciação do Congresso Nacional
o texto da Convenção em apreço.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelê:ç.cia,
Senhor Presidente, os protestos do meu ~ais profundo- res_pelto. -BaimU:Bilo Saraiva. Guerreiro.

CONVENÇAO SOBRE A PRCY.J:!!:Ç.I\.P miCA DO
MATERIAL NUCI:>Et\R
Os Estados Partes d~ presen.te Convenção,
Reconhecendo o direito de todos os Estados de desenvolver e
aplicar a energia nuclear para fins pacíficos, bem_ c.omo o seu
Legitimo interesse nos bene!fclos potenciais q_ue. IKR:l:erão _S:dvlr d~

•
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sua utlllzação pacifica,
~ Convencidos da necessidade de .facilitar a cooperaçãO inter.na_cional para as aplicações pacitica..s da enetgia nuclear,_
. Desejosos de ~v!t-at- que- os r".J.Scos que poderiam advir da obtenção e uso illcltos do material nuclear,

Convencidos de que os ct~lit-os l'-ehtivos .ao material nucle:.=tr
s5.o Ob}eto de grave llreoc.u);lação e de que há uma necessidade urg-ente de_ se tomar-em medidas aproprtt=t.d:as e ·eficazeS _para assegurar· a prevenç5.o, a descoberta e a repre.ssão desses delitos.
Conscientes da necessidad-e de.. um.a_ ·cooperaçã-o internacional
para estabelecer, d€ conformidade com a leg'..,slação nacional de
cada Estado Parte e. com a presente Convenção. m-edidas eficazes
para assegurar a protsção do material nuclear,
Convencidos de que a presente Convenção· deva fa-cilitar a
transferência segura de material nuclear,
Ressaltando. igualrilente a 1mpo-rW.ncÚt üa prot_;,.ção fÍsica do
material nuclear durante o seu uso? armazenagem ou transporte
em território nacional,
Reconhecendo a importância de assegurar uma proteção fislca
eficaz do material nuclear qtiP-zado p~ra fins milltar~ __e _no. entendimento' <te que tal material continua e continuará .a ser objeto de
ulriã proteção fisica rigorosa,
Convieram no .seguirite:
Artigo

.Para· õS- fins da presente COnvenção:
a)· entender-se por "ma.té.rial' nucl-eai."'' o plutônio, à. exceção
do plutõni<J cuja concentração isolópica e"\ p;utônlo ·238 superar
80%, o urânio 233, o urãnlo enriquecido em seus isótopos 235 ou
233, o urâ·nio contendo a n:rt.stur:a. de_ isóto_pos .encontrada. na natureza, salvo se SOb a forma de minério (lu resíduo de minério, bem
oo~o qual.qu.er material contendo um ou mais dos elementos ou
isótopos acima;
b) entende-se por "urânio enriquecido em seus isótOpos 23~ou
mn o u.rã.Ip.o contendo os isótopos 235,- ou 233, ou, .ainda, ambos
-esses isótopos, em quantida_de tal que a. razão entre a soma d-E?S?-es
dois !l;óto:pos e o isótopo 2.38 seja sur>erior à razão~ entre o Isótopo
235 e o isótopo 238 no urânio natural;
c) entende-se por ''transporte nucl-ear internacional" o transporte do material nuclear consignado por qualquer melo de transporte destinado a ir além do território do Estado o~nde o· transr><>rt!> tem iuiclo, começando com sua partida de uma instalação.
do expedldor naquele Estado e terminando com sua chegada em·
uma instalação do destinatário no território do Estado de destlno
final.
Artigo D
L A" presente Convenção aplica-se ao material_nuclear utilizado para tlns pac!f!cos durante seu transprte Internacional.
2 . L' exceção dos
m, IV e do parágrafo 3 do Artigo V,
a presente Convenção
ca-se lguaL'1lente ao material nuclear
utilizado para fins pa
cos- durante o seu u,so, armazenagem e
transporte em território nacional.
3. indepeudentemente dos compromissos expressamente contraídos pelos Estados Partes nos Artigos referidos no parãgrafo 2,
a respeito .do material nuclear utilizado para fins pacíficos durante o seu uso, armazenagem e transporte em território nacional,
nada_ na presente Convenção deverá ser interpretado como lim.itando os direitos soberano.s de um Estado relativos ao uso, armazenamento. e_ tra!l.Sport~ do cllto __ m~terlal nuclear em território nacional.
-

A<tigo m
Cada Estado Parte tomará as ri1edlda.s necessárlaa, de· conformidade com a legislação nacional e o Direito Internacional, para
ass-egurar~ na medida do possível, q_ue o material nuclear durante
o transporte nuclear internacional, que se encontre em seu território ou a bordo dé navio ou aeronave sob a sua 'jurisdição, desde
que o referido navio ou aeronave efetue transporte com_ destino
ou proveniência do Estado em apreço, seja protegido de acordo
com os nlveis descritos no Anexo I.
Artigo IV
1. Cada Estado Parte só exportará ou autorizará a exportação de material nuclear__se houver recebido garantias de qoo tal
material será protegido durante o transporte nuclear intemaclo-·
nal de conformidade_ com os. niveis descritos no .Anexo L
2. Cada Estado Parte só !mportarã ou autorizará a importação çle materialnuclear se houver recebido garantias de ~ue tal
material .Será protegido durante o transporte- nuclear !nternaclonal
de conformidade com os níveis descritos no Anexo I.
3. Um Estado.Parte só autorizará o trânsito por seu territôrio
de material nuclear entre. Estados não !)artes da presente Convenção po: via terrestre ou navegável, ou por seus aeroportos ou portos marítimos, se houve-r ~cebldo, na medida do possivel. a garantia de ~ue tal material serã protegido durante o seu transporte
internacional segundo os uiveis descritos no Ane;Ko ~I.
4. Cada Estado Parte aplicará, de conformidade com a legislação nacional, os nivels de proteçij.Q tl:l\ça_d.esoritos no Anexo :1: ao
material nuclear que for transportado de uma parte a out.ra desse
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mesmo Estado através de águas lntemaclonais ou de espaço aéreo
internacional.
5. o Estado PaTte que deve receber garantias de que o material nuclear será protegido segundo os nivels descritos no Anexo
r, nos termos dos parágrntos 1 a 3 deste Artigo, deverá ldentl.fiear
e Informar antecipadamente os Estados pelos quais o referido
mate,rial nuclear deverá transitar por via terrestre ou navegável,
ou á.queles em cujos aeroportos ou portos marítimos estiverem previstas escalas.
6. A responsabi!ldade pela obtenção da garantia prevista ~o
parágrafo 1 poderá ser transferida, mediante consentimento_ mutuo, ao Estado Parte que participa do transporte na condiçao de
Estado importadDr.
7. Nada no presente Artigo poderá ser interpret_ado c~mo
afetando, de qualquer maneira, a sobe<anla e a j~r!sdiçao temtoriais de um Estado inclusi'Vie sobre o seu espaço ,aereo e o seu mar
territOrial.
'

1.

Artigo V
Os Estados Partes deVerão designa'l" e -informar uns aos ou-

tros, diretamente ou por Intermédio da Agência Internacional de
Energia Atómica, suas autoridades centrais e correspondentes que
têm a responsabU!dade de assegurar a proteção física do material
nuclear e de coordenar as operações de recupe•ração e intervenção
em caso de remoção, uso ou alteração ilícitos de material nuclea,r
ou em caso de ameaça concreta de qualsquer desses atos.
2. _Em caso de furto, roubo ou qualquer out<a forma .ilegal de
obtençao de material nuclear 1 ou de ameaça concreta de qualquer
desses atas, os Estados Partes deverão, de conformidad~ com suas
respectivas legislações nacionais, prestar cooperação e "-SSistêncla
no máximo do passivei para a recuperação e a proteção do citadÓ
material, a qualquer Estado que as requeira. Em particular:
a) um Estado Parte deverá tomar as medidas necesárias para
informar, no mais breve prazo possíve)., outros Estados que, a seu
critério, possam ter interesse na ma,téria, a ocorrência de flll.'to,
roubo ou qualquer outra forma !licita de obtenção de material
nuclear, ou a existência de ameaça eonc:reta de tais atas, b.em como informar, quando for o caso, as organizações internacionais;
b) se necessário, os Estados Partes interessados deverão trocax
informações entre si ou oom organizações internacionais, a fim de
proteger o material nuclear que estiver ameaçado, de ve,rificar a
integridade da embalagem de eXpedição, ou de recuperar o material nuclear ilicitamente obtido e deverão:
i) coOTdenar seus esforços, por -via diplomática ou por outros
Djleios mutuamente acordados;
ii) prestar assistência, se requerida;
iii) assegurar a restituição do material nuclear indevidamente
apropriado, ou !altante, em conseqüêncta das ocorrências acima
mencionadas.
A13 modalidades concretas desta cooperação serão determinadas pelos Estados Partes interessados.
3. Os Estados Partes deVerãO cooperar- e · mintêr consult.-as,
em caso de necessidade, entre si, diretamente ou através de organizações internacionais, com vistas a obter informações sobre a
concepção, a manutenção e o aperfeiçoamento dos sistemas de proteçáo física dO• material nuclear durante o transporte internacional

Artigo VI
1. Os Estadoo Partes deverão tomar medidas apropriadas, de
conformidade com suas respect:.iv~ legislações n:a~ionais1 para
proteger o ca'ráter confidencial de toda a infonnação que receberem como tal de outro Estado Parte em virtude das disposições <1a
presente Convenção, ou através da participação em uma ~tividad:e
desenvolvida em decorrência da aplicação desta Convençao. Se os
Estados Partes fornecerem confid.enclalntente informações a organizações !nto..rnaclonàls, devedo ser tomadas medidas para assegurar a proteçõ..o do caráte·r confidencial dessas informações.
2. Em virtude da presente Convenção, .os Estados Partes não
estarão obrigados a prestar informações que as suas legislações
nacionais não lhes pennitam comunicar ou que possam Comprometer a segurança nacional ou a proteção física do material nuclear.

1.

Artigo VII
o fato de cometer intencion:alme·nte qu:Usquer dos seguin-

tes .a tos~
a) recebimento, posse, uso, cessão, alteração, deposi~ão ou
dispersão de material nuclear, sem estar legalmente habilitado a
tal, e que cause ou possa ·causar a mm-te ou ferimento grave a
qualquer pesso~. ou dano substancial à pvpprtedade;
b) furto ou roubo de material nuclear;
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c) desvio o-u qualquer aproprJ.ação indébita de material
nuclear;
d) ato de exigir a entrega <1e material nuclear mediante
ameaça, recurso' à força ou qualquer outra forma de intimidação;
e) a arneaça:
i) de utilizar material nuclear pa.ra causar a morte ou ferir
gravemente qualquer pessoa ou calisar danos_ substanciais à pro··
príedade;
ii) de cometer um dos delitos previstos na alínea b) a fim de
eompelir um'a pessoa flsica ou jurldica, uma organização !nternactonal ou um Estado a cometer um ato qualquer ou de abster-se
de fazê-lo;
~
f) a tentativa de cometet quaisquer dos delitos previstos nas
alíneas a), b) e c);
g) a participação em quaisquer dos delitos descritos nas alíneas a) a T) deverá ,ser considerada por cada Estado Parte como
delito sujeito às penas da lei, em virtude de sua legislação ruiclona!.
2. Cada Estado PRJ:te deverá J:a.Zer com que os delitos desCJr!tos no ptesente Artigo sejam sujeitos a penas apropriadas, que levem e·m consideração a sua natweza grave.

Artigo vnr
1. Cada Estado Parte deverá tomar as medidas eventualmente necessárias para estabelecer sua 'Competência. a fim d.e _conhecer dos delitos previstos no Artigo VIl, nos seguintes casos:
a) quando o delito for cometido no te'rritórlo desse EstadD ou
a bordo de navio ou aeronave nele registrada;

•

•

b) quan® o acusado tiver a nac;ionalidade desse Estado.
2. cada Estado Parte deverá tomar Igualmente as medidas
eventualmente neces.sárias para estabelecer sua competência, a fim
de conhecei- de tais delitos no caso de o acusado estar presente em
seu território a esse Estado não o~ extradite, de conformidade com
o Artigo XI. a quaisquer dos Estados mencionados no parágrafo 1.0
3. A presente :Convenção não exclUi qualquer c:ompetência
penal exercida de conformidade com a legislação na:c10na1.
4. Além dos Estados Partes mencionados nos parágrafos 1 e
2, cada Estado Parte poderá, de conformidade com o Direito Internacional, estabelece,r sua competência, a !lm de éonhecer dos
delitos pr<!Vistos no Artigo VII, desde que participe de um transporte nuclear Internacional na condição de Estado exportador ou
lmportadDr de material nuclear.
Artigo IX
Se o Estado Parte em cujo território o acusado se encontrar
julgar necessário face às circun.stã.ncias, poderá ·tomar, de conformidade com -a sua legislação nacional, medidas apropriadas, inclusive a detenção, de forma a assegurar a presença do dito acusadó
para fins de processo ou extradição. As medidas tomadas nos termos do -prese·nte Artigo deverão ser notificadas sem demora aos
Estados que devam estabelecer sua competência, de conformidade
com o disposto no Artigo VIII, bem oomo, se necessário, a todos os
demais Estados envolvidos.
Artigo X
O Estado Parle em cujo te-rritório o acusado se encontrar deverá, caso não o ·extradite, sem ,qualquer exceção- ou demora injustificada, submeter o caso às suas aute>ridades competentes para
fins de processo, de conformidade com a legislação do referido
Estado.
Artigo XI
1. Os delitos previstos no Artigo VII serão considerados como
sujeitos à extradição em qualquer tratado de extradição vigente
entre os Estados Partes. OS EstadDs Partes se comprometerãp a
incluir esses delitos entre os casos sujeitos à extradição em todos
os tratados de extradição a serem conclufdos entre aL
2. Se um Estado P-arte que 'Condicionar .a extradição à exig..
têncla de um tratado especlflco receber um ped;do de extradição
de outro Estado Parte com o qual não mantenba um tratado espeéffico sobre a matéT!a, o primeiro poderá considemr a presente
Convenção como sUbstituindo a base legal p..ra a extradição ~e!e•
r.ente aos delitos previstos. A extradição deverá estar sujeita a outras condições previstas na legislação do Estado que recebeu o pedido nesse rentldD.
3. Os Estados Partes que não condicionarem a: extradição à
existência de um tratado especlfico, deverão reconhecer tais delitos eomo ,sujeitos à extradição entre si, nas condições previstas na
lei do Estado que recebeu o pedidD nesse sentido.
4. Cada um dDs delitos terá considerado, para fins de extradição entre os Estados Partes, como .se hqüves,se sido cometido não
apen.aS no lugar em que ocorreu, mas também nos territórios doo

•
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Estadoa_Parles que devem ·estabelecer sua competência de acordo
cóm · o pa.rágrato 1 do A.rt!go VIIT.
-

•

Artigo xn
Qualquer pessoa processada em decorrência de_ g_uaisqU&r dos
del!tos previstos no Mtigo VII terá assegurado um tro.tamento justo em todas as. fases do processo.
Artigo xni
1. OS Estados Partes prestar-se-ão mutuamente a malar assistência judlciária possível nos processos gerais relat!voo aos delitos previstos no Artigo VII, ine!usive quanto ao fornecimento das
provas de que dlspon,ham e que sejam necessárias ao processo. Em
to:cios os casos, a. lei aplicável :paxa a execução de uma demanda
de assistência é MUela do Estado requerente.
2. As dispOSições do parágrafo 1 não afetarão obrigaçOO.. deccm'ellteS de quaisquer outros tro.tados, bilaterais ou mult!Iatera!s,
que dispõem ou venham dispor, no todo ou em parte, sobre a ,.._
slstênc!a judlclál'!a mútua em matéria penal.
Artigo XIV
1. Cruda Estado Parte deverá informar o depos\ tárlo das leis
e regulamentos que dão efeito à presente Convenção. O depositário comunicará periodklamente tais Informações a todos os Estados

..

Artigo XV

os anexos con.stituem

part~

integrá! da presente Convenção.

Artigo XVI
1.

Cinco anos após a entrada .em vigor da presente COnvenção,

o depositário convocaxá uma conferência dos .Estados Partes, a.fim

de examinar a apl!cação da Convenção, proceder à sua aval!ação
no que diz respeito ao Preâmbulo, à totalidade de suas dlspos!çóes,

bem .como aos Anexos, tendo em vista a situação que então preva-

lecer.
2. A contar da data referida no parágrafo anterior e observando-se intecyalos m.inimos de cinco anos_. ã. -maioria dos Estados
Partes poderá convocar novas conferências com o mesmo propósito,
mediante a apresentação de proposta nesse .sentido ao depositário.

Artigo

xvu

1. IEm caso de controvérsia entre dois ou mais Estados Partes
sobre a interpretação ou ~:plicação Q.a .:presente- Co:pve;nçãO, tais
Estados Partes deverão manter consultas entre s! com vistas a
solucionar a controvérsia mediante negociações, ou mediante qualquer outro melo pa;:!flco de solução de controvérsia. que seja aceitável para todas as partes envolvidas.
2. Qualquer controvérsia dessa natureza que não puder ser
resolvida na forma prescrita no parágrafo 1 deverá, medlante solicitação de qualquer das par.tes e):lvolvldas, ser submetida a arbitragem ou à Corte Internacional de .rustica. Quando uma controvéx.sia !or submetida à arbitragem, se, nÕ prazo de seis meses a
partir da data da sollcitação nesse sentido, as partes envolvidas não
se puserem de acordo sobre a organização da referida arbitragem,
uma parte poderá sollcltar ao Presidente da Corte Internacional de
Justiça. ou ao secretário-Geral das Nações Unidas a !nill'cação de
um ou mais árbitros. Em caso de sol!c!taçOO.. con!Iltante~ dascpartes envolvidas, terá prioridade a sollcltação ao Secretário-Geral
das Nações Unidas.

_3. Cada ~tado Parte poderá, à época da assinatura, ratificaçao, aceitaçao ou aprovação da presente convenção- ou da adeSão
à mesma, declarar que não se·. considera sujeito a qualquer mn q-u
a nenhum dos procedimentos previstos no parágrafo 2- do presente
Artigo. Os demais Estados Partes não estarão sujeitos aos procedimentos para ~ solução de controvérsias previstos no parágrafo 2
~~:,It,~ij.o a um Estado Parte que ha.1a feito rêserva a tal proce-

4. Qualquer Estado· Parte que haja feito.uma reserva de conformidade com o parágrafo 3 poderá, em qualquer momento retirá-la mediante notificação ao depositário.
'

-·

2. A presente Convençâo está sujeita a ratificação, a aceitação
ou a aprovaçãO dos Estados cs!gnatátios.
3. Após a .sua entrada em vigór, a presente Convenção estará
aberta à adesão d~ todos os Estados.
4. aJ Apresente Convenção está aberta à assi]!.atura ou ade.:.
s_ão:de organi_zaÇõeS interna._ci~nais ou regionais que tenham um
caráter de integração ou oUtro Q.ualquer caráter, <l:esde que tais
organizações sejam constitu_ídas por Estados soberanos e tenha
competência para. negociar, concluir e aplicar acordos internaclonais em matérias abrangidas pela presente Convenção.
b) Nas matérias· de Stla em:npetência, tais organiza-ções deverão,
em nome próprio,, exercer os· direitos e assumir as responsabilidades
que a present~ Convenção atribui aos Estados Partes.
'c) Ao tornar-se. parte. da presente Convenção, uma tal OrganiZação deverá declarar ao depositário quais são os seus Estados
m-embros e quais os Artigos da presente Convenção que não lhe
serão aplicáveis.
d) Tal organização não terá direito a voto adicional aos de
seus Estados membros.
Os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesã'
deverão ser depositados junto ao depositário.

Partes.

2. O Estado Parte onde o acusado for Prooe&'ladO deverá, na
medida do possível, comunicar, em primeiro Iugax, o resultado do
processo aos Estados díretamente interessados. O mesmo_ Estado
Parte deverá, também, comunicar o resultado do processo ao depositário, que o !nformari a todos os Estados.
· 3. Quando um delito envolver material nuclear ut!l!zado para
fins pacíficos durante o seu uso, armazenagem -ou transporte em
território nacional, e tanto o acusado quanto o material nuclear
permanecerem no te.trltório do Estado Parte onde o delito fo! cometido, nada na presente Convenção1 poderá. ser interpretado como
implicando que o Estado Parte referido deva. prestar informações
sobre os processos penais relativos ao delito em apreço.

Artigo

xvm

1. A presente Convenção .estará aberta à assinatura de todos
os Estados na sede da Agência Internacional de Energia Atómica,
em Yiena, e na sede da organização das Nações Unidas, em Nova
Iorque, de 3 de março de 1980 até a sua entrada em vigor.
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Artigo XIX
A presente Convenção entrará em yigor trinta dias após

a data do depósito do vigésimo primeiro Instrumento de ratificação,

aCeitação pu aprovaÇão junto ao depositário.
2. Para cada Estado que ratificar, aceitar, aprovar ou aderir
à presente Convenção após a data de depósito do
o primeiro
l,n.strumento d·e ratificação, aceitação ou aprov
, a presente
Convenção entrará e.!ll yigor trinta dias após o epó.slto por tal
Estado de seu instrumento de ratificação, aceitação aprovação ou
adesão.
_
Artigo XX
!. Sem ptejUÍl'.o do dispost,o no Artigo XVI, um Estado Parte
pode propor emendas à presente Convenção, A emenda proposta
deverá ser submetida ao depositário; que a comunicará !mediatame:n.te t:todos_os Esta<lll!; !'artes. Se.a maioria dos Estados Partes
solicitar ao depositário a convocação de 1,1.1na conferência -para
considerar as emendas prOpostas, o depositário deverá convidar os
Estados Partes a participar de tal conferência, que terá inicio .no
mínimo trinta dias após a expedição dos convites. Qualquer emenda adotada em tal Conferência por maioria de dois terços de todos
as Estados Partes deverá ser prontamente comunicada pelo depo:::-1t.á'r!o a todos os Estados Partes.
2. -A- emenda entrará em vigor para cada Estado Párte que
depositar seu instrumento de_ ratifica_ção, _ac-eitação ou aprovação
de tal emenda trinta dias apó$ a data na qual dois terços dos Estados Pa.:tes houverem depositado seus Instrumentos de ratificação,
nccitaçi!o ou· aprovação junto ao depositário. Posteriormente, tal
emenda e!ltrará em vigor para cada__ outro Estado Parte na data
na qual tal Estado depositar seu instrum_ento de ratificação, acelta~ão ou aprovação de tal emenda.
Artigo XXI

Qualqu_er Estado Parte poderá denunciar a presente ConvenÇão mediante notificaçfio por escrito ao depositário.
2. A denúncia terá efeito c-ento e oitenta dias após a da ta de
re~~bimento da notificação correspond·ente pelo depositário.
Artigo XXII
O deposit.üio deverá notificar ·prontamente todos os Estados:
a} cada as;inatnra da presente Convenção;
b) cada depósito- de um in.:::tn1ment.o cte ra~ificação, aCeJtação,
aprovação ou adesão;
·
t} qualquer· re-serva Oll sua retirada, de conformidade com o
Artigo xvn;
d) qualquer comunicação f_e_ií;_g. por 11~a o~·ganiza~ão, feita de
conformidade com o ·Artigo ~v:rp:, p-arágrafo 4 (C);
e) a entrada em vigor d.a prese.rite Convenção;
f) a entrada em vigor de qualquer emenda à presente Convenção;
g) qualquer denúncia feita nos termos do Artigo XXI.
1.

Artigo xxm
. O origi?-al da presente Conv~nção, .cujas versões em árabe,
chmês, ingles, fr~ncês, rus.so e espanhol são igualmente autênticas.
será depositado JUnto ao Dlretor-Geral da Agência Internacional
de Energia Atómica, que enviara cópias certificadas do mesmo a
todos os EStados.
. Em fé do quê, os abaixo-assinados, devidamente autorizados
assmaram a presente Convenção, aberta à assinatura em Vieria é
Nova Iorque a 3 de março de 1980.
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óOjeti'm a detecçifõ- e a prevençã.o J.e. (.tualquer ataque_. acesso não
aUJt:orlzado ou remoção não autorizada de material nuclear.
2. Os .seguintes níveis de prot,eção física se aplicam ao ma~
~rial nuclear durail.te o transporte nuclear internacional:
a) Para material das Categorias ÍI e III, o tJ:ansporte será efetuado .sob preea upões especificas, incluindo entendimentos préüos entre o expedidor, o destinatário e o transportador, e acordo
prévio entre pessoas físicas ou jurídicas sujeitas às juridisçõe.s e
r~a.rn,entos <los Estado.s importador e exportador, especificando
tempo, lugar e procedimentos pam a transferência da responsabilidade pelo transporte;
b) Para material da Catagoria I, o transporte será efetuado
rob as precauções especificas identificadas no item b), acima, bem
como sob a constante vigilância de uma escolta e em condições..
que assegurem estreita comunlcação com forças de intervenção
apropriadas;
c) Para o urãulo nature~ desde que não em forma de minério
ou reslduo de minério, a proteção do transporte de quantidades
que excedam 500 Kg de U deverá incluir a notificação prévia da
~edição especificando-se o melo de transporte, a hora prevista
para a chegada e a confirmação do bom rec~ebimento do material.

ANEXO I

Níveis de proteção física aplicáveis ao' transporte
internacional do material nuclear tais
como definidos no Anexo n
1. O.s seguint.es nfVeis de proteção fi.sica se aplicam ao material nuclear. quando armazenado durante o transporte nuclear
internacional:
a) Para material da Categoria IU, armazenagem em áreas de
acesso controlado;
b) Para material da Categoria II, armazenagem em áreas .sob
vigilância constante de guardas ou dispositivos eletrônico.s, cercada por barreira física com um número limitado de pontos. de entrada sujeitos a controle apropriado, ou qualquer área com um
r-!vel equivalente de proteção !lsica;
c) Para material da Categoria I, armazenagem em área protegida tal como definida no item b), acima, no rtué concerne à
Categoria II, n1as cujo acesso seja restrito às pessóas reconhecidamente dignas de confiança, sob a vigilância de guardas que mantenham estreito contato com forças de Intervenção imediata. As
medidas específicas tomadas neste contexto deverão ter como
,"L."'lE:XO

•

n

Quadro: Categorlzaçlo do Material Nuclear
Material

Forma

1. PLUTONIO
(&)

2. URANIO
233

N§.o irradiado

I

b/

Não in•a.diadob/

I
I
~I

b/
Não irradiado

Urânio enriquecido em
u 235:
3. URANIO
235

4. COmbustivo! 1.-rodlado

-

I

20% OU ma.iS

Categoria. 'I

2 Kg ou mais
2 Kg ou ma18

I

I
5 Kg ou ma!s

~~a~:~P:~o;o~ io~a!J
abaixo de 10%

Cate.tOria lU

Categoria. U

Menos de 2 Kg

I
I

I

I

I
I

I

e

500g ou menos, porém

•

SOOg ou menos, pgrém

mais de 500g
Menos de 2 B:g

ma18 de l5g

mais de SOOg

ma1s de l5g

I

.

Menor, de 5 Kg

I

maia de 1 Kg
10 Kg ou mais

j
Uri.n.lo emPObrecido ou

natural. tóriO ou combustível levemente enrtquecldo (meno.s de 10%
de ma.terta.ls físsels)
(d) (e)

I

I

1 Kg ou menos. porém
maiS. de 15 g

Menos de 10 Kg
porém mala de 1 Kg
10 Kg ou m.aJs

a) Todo o plut.ônio, exceto aquele com concentração Isotópiça. 1gu.a]. ou superior a 80% de plutõnio 238.
b) Mater1a1s nlo trradiados em um rea.tor ou ma.torta.18 lrmdiad08 em um reator que possua um nlvel de lrradiaçlo 1gual ou inferior a. 100 racts/h a. um metro de dlstitncia. sem protoçio.
c) As qua.ntlda.des nlo a.brangJda.s pel:~. categor1& m e o uraruo natuta.l deverAo eer protegidos de acordo com a. prática dltad&
pela prudência.
d) Nível recomendado; cabe aos Estadoo, medla.nte avaJ.laç!o das ctreun.stA.nclas e.!!pecfticas, determinar outra. ca.tegorta. de proteção t!sica..
e) Os outcos. eombustiveis que em funçio de aeu teor orlginal em ma.terlala :rís8efs SQJam elas8i!tcados nas C&tesori.a.a I ou n
antes da lttadla.ção poderlo ser cla.sa:l!!cados na ca.tegorla lm.edtatamente inferior se o nível de ttTadla.çlo do combustível ul·
tra.passar 100 rade:lh a .1 metro de distância . sem proteolo.

(Às Comissões de Relações Exteriores, de Minas e Energia e de
Segurança Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Expediente lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. )~'-Secretário.
E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO No 121, DE 1982
"Acrescenta dispositivo à Lei n~' 5.889, de 8 de junho de 1973,
que estatui normas reguladoras do trabalho rural."
O Congresso Nilcional decreta:
Art. i' f: acrescentado ao art. 12 da Lei no 5.889,de8 de junho de 1973,
o seguinte § 29, com renumeração do único existente:
''Art. 12. . .................... '" .... ~ ...... "~" ..... .
§ lO
.............................. ·- .................
§ 29 A todo trabalhador rural mensalista que residir no iffió~
vel rural de propriedade do empregador e que o desejar, será concedida uma área de terras de, no mínimo, dois (2) hectares, próxima à
sua moradia, para que a explore com culturas ou criação de animais, de acordo com as necessidades da famflia."

Art. 2~'
Art. 39

Esta Lei entrará em vigor na áata de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Para os trabalhadores rurais empregados em empresas que exploram o
setor de plantação de cana-de-açúcar já existe o direito a uma ârea de terras,
de até dois hectares. destinada à plantação de lavouras de subsistência (milho,
feijão, arroz. batata, verduras, etc.), na forma do disposto no Decreto n~'
57.020, de 11 de outubro de 1965.
O presente projeto cuida, pois, de transplantãr para a legislação reguladora do trabalho rural em geral a norma aí estabelecida que, na verdade, envolve uma necessidade de todas as ramílias de trabalhadores do campo.
Sala das _Sessões, 1.7 de jun~o de l982. - Ne/s_on Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 5.889- DE 8 JUNHO DE 1973
Estatui normas reguladoras do trabalho rural e dá outras providências.
-
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Art. 12. Nas regiões em que se adota a plantação subsidiária ou intercalar (cultura secundAria). a cargo do empregado rural, quando autorizado
ou permitida, será objeto de contrato em separado.
Parágrafo único. Enibora devendo integrar o resultado anual a que tiver direito o empregado rural, a plantação subsidiária ou intercalar não poderá compor a parte correspondente ao salário mínimo da remuneração geral
do empregado durante o ano agrícola.
{Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação -Social e

de Agricultura.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto que acaba de ser
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretãrio.
São lidas as seguintes

Brasília, 15 de junho de 1982.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, a partir desta data,
desliguei-me da Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
- PMDB - para integrar a Bancada do Partido Trabalhista BrasileiroPTB.
Atenciosamente, Nelson Carneiro.
Sr. Presidente:
Temos a honra de comunicar a Vossa Excelência -que, de acordo com o
Regimento Interno da Casa, a Liderança e a Vice--Liderança do Partido Trabalhista Brasileiro, serão exercidas pelos Senadores Nelson Carrieiio e-litigo
Ramos, respectivamente.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1~82.- Nelson Car'!eiro, !fuga Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- As comunicações lidas vão
à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. }9-Secretârio.
São lidos e defen'dos os seguintes
REQUERIMENTO N• 130, DE 1982
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Com fundamento no artigo 239, I, letras. ·~a" e. ub", combinado com o
artigo 240 do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência sçjam solicitadas, através da autoridade competente, que o Banco Central informe se o Governo do Estado de Mato Grosso- do Sul tem prestado, de acordo com o arti~
go 79 da Resolução do Senado n9 62/65, ' inforinações mensais sobre a po~
sição das suas dívidas acompanhadas dos respectivos cronogramas dos vencimentos"; no caso pOsitivo, requeiro que sejam remetidas cópias autêriticas
dessas informações, referentes aos meses de janeiro a maio do corrente ano,
para que a Comissão de Constituição e Justiça, e o Plenário, possam apreciar
e decidir os vários pedidos de emprêstimos do Govern_o de Mato Grosso_ Q.o
Sul em curso no Senado, particularmente, o encaminhado com o Ofício usn
45, de 1981, e que consta do processo OFSj045, de 22-12-81.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1982. -José Fragelli.
REQUERIMENTO N• 131, DE 1982
6

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senacto Federal
Nos termos do art. 239, item I, letra b, do Regimento Interno do Seqa_do
Federal e, em face da tramitação, nesta Casa, do Projeto de Lei n9 58, de 1982
(Projeto de Lei n9 5.441, de 1981, na Casa de Origem), requeiro sejam solicitadas as seguintes informações ao Poder Executivo;
19) Levando-se em conta a existência, no bojo do mencionado projeto,
de dispositivos que disciplinam o regime tributário das... sociedades centra_lizadoras" nomenclatura que mal dissimula uma excepcionalidade à sistemática cooperativa brasileira-, pergunta-se, no tocante aos artigos 20 e 21 e seus
parágrafos únicos, se foi ouvida a Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda, quanto às isenções de Imposto de Renda neles referidos'?
29) Na mesma seqUência, pergunta-se, quanto ao-s artrg-os 22 e 23, Se foi
ouvida a Secretaria de Economia e Finanças do Ministéri9 g_~ Fazenda, sobre
as isenções do. Imposto de Circulação de Mercadorias - ICM e Imposto
Sobre ServiÇos - ISS, ambos de competência, respectivamente, dos Estados
e Municípios?
39) Qual o critêrio adotado pelo Ministêrio da Agri~tura: atrãvés do
INCRA e Conselho Nacional de Cooperativismo; Ministêrio da Fazenda,
por intermédio do BancO Central (cooperativas de crêdito mútuo e se_ções de
crédito das cooperativas agrícolas mistas) e Ministério do Interior, via BNH
- Banco Nacional da Habitação (cooperativas habitacionais), no que concerne ã inovação cooperativista estabelecida pela referida lei projetada.
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49) Com arrimo no art 89 da Constituição, combinado com o art. 29 da
Lei n_9. 6.620, de 17 dC de~mbro de 1978, que enumera como objetivos nacionais a paz social e a prosperidade nacional, indagamos, ainda, quais os subsídios téQ_nicos fornecidps pelo Conselho dé Segurança Nacional à consecução
do questionado projeto de lei?
Justificação

Tramita nesta Casa, o Projeto de Lei n9 58, de 1982 Procedente da Câmara 'doS Deputadõs.
Pela abrangência e repercussão sus.citada pela matéria, conferindo às
cooperativas de açúcar ou_ de ãlcool um nomemjuris conflitante com a natureza jurídica dessas entidades, prevista na ·~i do Cooperativismo",
preocupamo-nos em solicitar as informações acima. com o objetivo de esclarecer certos aspectos obscuros da propoSição.
Reputamos a política cooperativista brasileira um importante segmento
da humanização do capitalismo, razão pela qual, estranhamos tão profundas
alterações à ordem jurídica que norteia a espécie, violadoras do sistema introduzido pela Lei n9 5.764, de 16 de dezembro de 1971; que instituiU o regime
juTídlCO- das sociedades cooperativas.
·-sala das-Sessões, erri 15 de junho de 1982. -: Hugo Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelãsio Vieira.

O SR. EVELÃS/0 VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, como
Líder, ao nobre Senador Pedro Simon.
O SII.. PEDRO SIMON (Pronuncíaoseguinte discurso. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estamos chegando ao recesso de julho e ainda não temos a certeza de
quais serão as regras definitivas para as eleições de-15 de novembro; regra das
mais importantes, regra fundamental como por exemplo a Lei Falcão. Vamos
ter ou não vamos ter o_ direito ao râd~o e à televisão? Não o sabemos. A verdade é que estamos chegando _ao flm do mês de junho e entrando no recesso
do mês de julho sem se tocar nessa matéria, o que deixa antever-se que muito
provavelmente as coisas flquem como estão ou até, como já argumentam alguns homens do Governo·, nem flquem coino estão; sejam pura e simplesmente revogados os espaços gratuitos no rádio e na televisão, nem falando e nem
com a fotografia.
O Governo falava muito, o atual Ministro da Justiça também, de que estavam procurand.o a fórmula técnica exat~. perfeita de aprimoramento. Mas
a verdade é que se serl.te no ar este absurdo a que estamos chegando: à medida
em que as eleições se aproximam os candidatos têm que sair do rãdio e televisão.
Futebol, propaganda de tudo, novela, filme americano de gangsterismo.
Tudo é viável, menos os candidatos. A propaganda institucionalizada do Governo que, diga-se de passagem, está aproveitando a euforia do clima de
Copa do Mundo para botar subliminarmente que as coisas vão muito bem
neste Pais; de 10 em i O ou de 8 em 8 minutos lá estã um cantor ou um artista
de televisão, como o Sr. Paulo Gracinda, a mostrar que as coisas, realmente,
estãõ--inuito benl.
E, na l?le~~da em que o Brasil vai' faturando na Copa do Mundo, eles
buscam faturar na propaganda subliminar do râdio e da televisão, agora, com
um novo artista que é o Presidente da República, que lã está a responder. "O
Povo e o Presidente".
Lã está ele na sua expectativa de que está correspondendo à vontade da
Nação, falando sobre os assuntos que acha por bem responder, às milhares de
cartas que - acredito eu - recebe.
Pois mU:ito bem, se_ q- Presidente da República, Presidente de honra do
PDS pode fal~r, por que ?S candidatos não podem? Afinal, candidato ele não
é. Agora, Presidente de honra do Partido é. Afinal, ele candidato não é, mas
que ele, na Rede Globo, todos os domingos, defende, expõe teses favoráveis
ao seu Partido", sim.
Poderá se perguntar: Mas, a Oposição estã com medo d<f. "O povo e o
_Presidente"?__ Não, desde que desse à Oposição um tratamento pelo menos si~
milar. Não-OigO idêntico, não digo no domingo depois do Fantástico, não me
atreveria a dizer nem na Rede Globo, em uma outra rede, desde que o povo
soubesse que a Oposição- estava falando, num espaço de rádio e televisão,
para poder também dizer o que pensa.
Pois o Presidente vai para a televisão com a maior tranqUilidade, com a
maior frieza, e a Lei Falcão, que o GoVerno se comprometeu a revogar, nem
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uma palavra. Pelo contrário, os Tribunais de Justiça de alguns Es"iadosjã es~
tão aplicando, e as rádios e- televisões jã se est~o _autocensurando no_ sentido
de tirar os candidatos da Oposição do ar.lsso quando não acçn1tece~ -em televisões, como a do Paranâ, como me dizia o ·senador José Richa, onde um
candidato do Governo, de 5 erri 5 minutos, tem uma prOpaganda-como se fosse lançamento de uma nova marca de produto; candidato que não se conhecia, que nas pesquisas era praticamente insignificante. Fizeram um marketing
de propaganda e lançaram o produto, numa ofensiva de rãdio, jornaJ e televisão, gastando o que podem e gastando o que não podem.

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO.SIMÕN- Com muito prazei.
O Sr. José Lins- Senador Pedro Simon, V. Ex• levanta uma tese importante, que é o prublema da revogação, de mudança, adaptação, ou o que seja,
da Lei Falcão. Creio que hoje hã um consenso em torno da necessidade de
ajustamento da legislação, da Lei Falcão, ao momento atual. Estamos todos
de acordo quanto a isso, mas, ao Presidente da República nunca foi negada a
possibilidade de chegar à televisão e falar ao público. ~unca houve, nobre Se-nador, tanta liberdade de expressão, através de rádio e televisão, como hoje.
V. Ex• mesmo jâ tem partfcipado, ou pelo menos participou, uma vez, de um
grande programa de debate, através do qual encantou o povo gaúcho.

O SR. PEDRO SIMON - f: exatamente o que eu estou dizendo a V.
Ex• E agora que chega o horário de os candidatos poderem usar_<;> rádio e a
televisão, a Justiça Eleitoral, aplicando a lei atual, está impedindo os candida~s.
O sr. José Lihs- V. Ex• Chega à conclusão de que, realmente; -hã conve-:niência de análise, de ajustamento ...
O SR. PEDRO SIMON.::..:. Eu não chego úsia-co_nclusão,eu a tenho hâ
muito tempo.

O Sr. José Lins- Mas pelo menos ...
O SR. PEDRO SIMON - Jâ fico satisfeito porque V. Ex• disse que já
chegou a esta conclusão. Jâ é uma grande coisa.
O sr. Jiiiér.iliS--Eii-àiSS<: que V. Ex' chegou, através do discurso que V.
Ex' desenvolve, eu não quis dar nenhuma interpretação diferente ...
O SR. PEDRO SIMON- Mas V. Ex• concorda, nobre Senador, que é
importante ...
O Sr. José Lins - Eu concordo com V. Ex• ...
O SR. PEDRO SIMON -

... revogar essa Lei Falcão?

O Sr. José Lins - Eu concordo cOm V. Ex• que deve ·haver um ajusta~
menta da legislação eleitoral nesse ponto.

O SR. PEDRO SIMON- Mas este ajustamento, sinceramente, eu não
entendo, nobre Senador.
O Sr. José Lins -
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V. Ex• não deu nenhuma redação nova.

O SR. PEDRO SIMON - Na minha opinião?
O Sr. José Lins- Não. No momento V. Ex' não deu nenhuma ...
O SR. PEDRO SIMON- O PMDB tem um projeto de lei, que estâ em
tramitação, sobre a Lei Falcão, voltando como era antigamente, dando espaços no rádio e na televisão durante 60 dias aos partidos políticos.
O Sr. José Li'ns --Não me parece que esteja eu disco-rdando de V~ Ex• t
uma opinião e como tal deve ser considerada.

O SR. PEDRO SIMON- Muito bem! Mas, vem o pacote. Repare que
estamos no mês de junho assistindo a esse fato impressionante: O PDS mal-~
cou uma reunião do seu Diretório Nacional- e eu vejo ~aqui um Seiiador da
dignidade, da bravura do Senador Luíz CaVã.lcante, das Alagoas, já ag_ora
com a missão redobrada, com o afastamento doloroso por doe·nça, queira
Deus ·que rápida, do Senador TeoCôriio Vilela, desta Casa-~ :as Alagoas têm, na
pessoa do bravo Senador, do extraordinário Senador do PDS, uma -yoz de resistência. Ele e tantos outros, contra esse absurdo de reunir-se o Diretório
Nacional do PDS para se fechar questão-a favor de um pacote de medidas casuísticas, enviado pelo Governo, que nenhuma delas está dentro do programa
do PDS. Não estão dentro do programa do PDS essas medidas que vamos
anunciar e vamos debater, para os quais agora, o PDS quer t~Ch~r _9!l_~stão.
O GovernO faz uma concesS~fo fantástica! _Real_mente fllm escândalo que
esta Casa não possa ser convocada extraordinaffimente, a não ser pelo Presidente da República, pois o Governo nos concede uma honra a que nós temos
que dizer muito obrigado. Passaremos a poder ser convocados extraordina-

riamente, bastando tef dois terços de assinaturas de Senadores e de Deputa~
dos Federais, no mês de dezembro, no mês de janeiro, no mês de fevereiro.
Reunindo as as~inaturas, pelo Brasil afora, de dois terços de Senadores e de
Deputados Federais, o COngressO poderá ser convocado extraordinariamente.
Mas, por que o Congresso não p·ode ser convocado extraordinariamerite
pel3 Mesa do Congresso nacional, Senador Jarbas Passarinho? Se o Presidente tem condições para convocar, por que a Mesa não tem condições para
convocá-lo? Não, preciSa- de dois terços do Congresso Nacional. Esta foi a liberalidade emocional a que temos de agradecer, e alguns estão agradecendo a
liberalidade de o CongreSSo poder ser convocado no mês de dezembro, percorrendo_ o Brasil inteiro para colher as assinaturas- di dois terços dos seus
membros.
O Sr. Hugo Ramos- Permite V.

O SR. PEDRO SIMON -

Ex• um aparte?

Com todo o prazer.

O Sr. Hugo Ramos - Peço vênia a V Ex• Senador Pedro Simon, para
discordar da tese que orã sustenta, no sentido de _que cabe apenas ao Presidente da República o d_ire~to dC Cõnyocar q Congresso Nacional...

O SR. PEDRO SIMON- Eu sei, se V. Ex• me permite, cabe ao Presidente do Congresso em- casos.~.
O Sr. Hugo Ramos--Não, eu peço permissão a V. Ex•, mas acho quees~
tá nos poderes implícitos do Congresso o direito de auto convocação. Imagi·
ne V. Ex•, por exemplo, a hipótese de o Presidente da República cometer o
crime de responsabilidade no período de recesso. Sendo Sua Excelência o único que tem a capacidade de convocar o Congresso Nacional, obviamente não
o fará. Eu poderia fazer wna série de citações a V~ Ex•, notadamente o que diz
o art. 69 da Constituição Federal, quando declara que os Poderes são ha(!llônicos mas hldependentes entre si. Não haverá independência do Poder Legislativo, se ele ficar sob o guante do Poder Executivo. Quando a Coristituição
declara que o Presidente da República pode convocar o Congresso Nacional,
não o declara que é em sentido privativo, e ainda que declarasse que lhe competiria de fonna privrit!Va Convocar o Congresso Nacional, essa privacidade
corresponde precisiunente, segundo a liçã9 de ~arbalho, ao direito indelegâvel que ele tem. Ele não pode ctêiegar a outro poder que lhe é privativo; mesmo assim não se pode impedir que o Congresso Nacional, em querendo, se
autoconv()q_ue, de acordo ?Ol!l o art. 31 da Constituição Federal.
O SR". PEDRO SIMON- Eu fecho com V. Ex• Queira Deus que essa
fOSSe- ·a interpretação aceita, maS sabemos que, nesta Casa, a interpretação
que temos é exatamente essa que aqui está: a convocação extraordinária do
CongreSsO NaCional fàr-se--â- só hã um caso previsto na Constituição Federal --:-pelo Presidente do Senado em _caso de decretação de estado de sítio, estado de emergência ou interVenÇão federal; nos outros casos, pelo Presidente
da República. Eu aceito a interpretação de:;: V. Ex•, mas V. Ex' haverá de me
fazer justiça: Jamais teremos neste Congresso, pelo nienos por parte da sua
atual composição, wna maioria qUe pense a -favor como pensamos.

O Sr. Hugo Ramos -

Muito obrigado a V. Ex•

·a SR. PEDRO SIMON - Então, vem o Governo e comete uma outra
liberalidade dessas, que os jornais publicaram em manchetes: as imunidades
pãrlamentares._ O art. 32 diz que os Deputados e Senadores são invioláveis,
salvo_ nos casos de crimes contra a segurança nacional. Como nós sabemos,
na Constituição de 1946 e na Constituição de 1967, os Senadores eram invioláveis no exercício dos _seus_ mandatos pe!as suas opiniões, palavras e votos.
Tanto a Constituição de 1946 quanto a de 1967, votada na época do arbítrio
do At<? Institucional n9 2, garantiam a imunidade parlamentar. Já a Constituição outorgada, de 1969, a Emenda Constitucional n' 1, tirou a imunidade
pãrlamentar nos casos da Lei de Segurança Nacional.
E o que fez o Go_verrio Atual? Substitur "'contra a segurança nacional"
por "salvo rio caso de crimes contra a honra". Na minha opinião é mais abrangente~ porque; efubora nós, na Lei de Segurarlça Nã.CiOnal, vamos encontrar
tudo; porque, se nós fonnos verificar, na Lei de Segurança Nacional, o Governo enquadra qualquer cidadão, como bem entender. Qualquer político da
Oposição poderá ser enquadrado no que bem entender, pelo menos, tem que
ser CriQu3.drado na Leí de Segurança Nacional. Agora, ..crime contra a honra", me parece muito mais abrangente ainda. Então, a pretexto de tirar a inviolabilidade nos casos de Lei de Segurança Nacional, abrangeu muito mais,
porque ficou ainda mais abstracto. Basta o cidadão se sentir atingido na sua
honra, para que ele entre com o processo, e tenha direito a levar adiante esse
processo contra o parlamentar.
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O Sr.- PãUlo BiOSSara= Permite V. Ex' um apãrte?

O SR. PEDRO SIMON - Com muito prazer.
O Sr. Paulo Brossard- Mas a imunidade material protege o parlamentar exclusivamente contra os delitos que, pelo menos em teSe, seriàni-c6ntra a
honra. Porque, através da palavra outro delito não pode ser praticado, senão
contra a honra. De modo que é uma contradição substancial e_sse preceito. A
imunidade de Direito processUal, esta sim, diz respeito a iodo e_qualquer processo de natureza crimfáal, mas não di:z respeito ao exercício do mandato.
O SR. PEDRO SIMON- Ali~s. Senador Paulo Brossard, com relação
a esse aspecto eu tenho uma revolta que nunca cqnsígo silenciar. O parlamentar que comete qualquer delito comum, se é vigãrista,·-·see·asSaltante, se é-delito de acidente, seja qUal for o delito que ele cometer, estrupo, seja qual for, latrocínio, precisa licença do Congresso Naciorial. Delito que ele comete como
cidadão - como cidadão el~ comete o delito ---:-precisa licença do Congresso
NaciOllal. Agora o-ato que ele praticz. no exercíCio do mandato usando da tribuna para debater, aí ele não tem Lnuflidade.
O Sr. Paulo Brossard- Atrav.:S da palavra.
O SR. PEDRO SIMON.,..., A palavra é a arma que ele tem; mas qual é a
outra, senão a palavra?
________ .. -· ·--.
Chamo a atenção para um detalhe que a impenSa publicou;_ "Amplíada·s
as imunidades parlamentares"; quando é exatamente o contr_ârio, embora eu
reconheça que na atual Lei de SeguranÇa Nacional qualquer político de oposição, daqueles mais moderados, estaria enquadrado. Há_ um artigo na Lei de
Segurança Nacional que diz: "·~ falar sobre fatos que atinjam a autoridade
contra a opiriiãc:f pública é crime". O fato é verdadCíro. Ele estª- falando em
determinado fato que é verdadeiro e sendo verdadeiro indispõe-a autOridade
contra a opinião pública, é óbvio, é crime- crime enquadrado na Lei_ de S~
gurança Nacional. Então, é tudo; mas mesmo assim tillha que ser enquadrado na Lei de Segurança. Agora·, não. Agora é crime coritra ã--honrá;--é tUdo.
O Sr. Paulo Brossard- Nobre Senador, se eu disser que o qef~ do Governo da República Argentina- coineteu uin desvario~_r
--

O SR. PEDRO SIMON -, Aí estã entrando nãLeide Segurança.
... ou é um desvairado que provocou uma comoção murtdial: Lei de Segurança.
O Sr~ Paulo Brossard -

O SR. PEDRO SIMON- Agora não digo que já eriirou:jã está dentro
da Lei de Segurança.
O Sr. Paulo Brossard -

Já estã.

O SR. PEDRO SIMON- E não é enquadrado pela benesse do Governo ·que não a quer aplicar e nem·se o quisesse, não a- pOderia ~plicár. ·
O Sr. Paulo Bro;sard- Quer dizCr, o Chefe de Govenlo, o Chefe de Estado da República vizinha pode causar um distúr_biO:o.JJm:;t_perturbaÇão-universal; poderã levar o seu país a uma sítuação terrível...

O SR. PEDRQ.SIMON- E o Senado devc.analísar~ situa>ào internacional.
·
O Sr. Paulo Brossard- ... e pode ser chamado na Plaza de Mayo de traidor pelos seus patrícios. Mas se for feita uma referêncía rio Brasil: Lei de Segurança, em quem disser isto.
O SR. PEDRO SIMON.- Repare, nobre Senador Jarbas Passarinho:
eu considero isto aqui debochar do Senado, debochar da Câma~;:a, e deboc_hr;t._r
de nós. i:. o§ I., do art. 55., O que diz atualmente? Gostada que os Senadores
prestassem atenção, peJo amor de Deus! prestassem atenção.
«Art. 55 ........-... ·-· , ........•...••• '" ....•. :-... -····
·-·

• • -. · - · - · • • • • • • ~ • • • • • • • •:•

• • • • • • • •o"" ·-·~ -~~ ~·-~

··~ • • •

~~.

· - -:~ " ' ' .

I.,..- "Publicado o _texto, que terã vigêp.cia imediata, O decretolei será submetido pelo Presidente da República ao Congresso_ Nacional, que o aprovará ou rejeitará, dentro-de 60 (sessenta) _dias a
contar do seu reGebimento, não podendo emendá-lo;_ se nesse prazo,
não houver deliberação, o texto será tido por apíovado."
Nova fórmula apresentada pelo Executivo:
"Publicado o texto que terã vigênéiá imediara·-- 'igual - o
decreto-lei será sub.me.tido pelo Presidente da República ao Congresso Nacioriãl- igual- que o aprovará ou ·rejeitârá-dentro de 60
dias -igual - a contar do seu recebimenio -___:. igual - não podendo
emendá-lo - igual - se, nesse prazo, não houver deliberação igual - aplícar-se-á o _disposto no § 3• do art. 5.1/.'
No texto a tua!, se não houver defiberação·o-texto será tido por aprova-

do.

O que é o§ 3• do art. 51?
"Art. 51. .................•....•,._•...•••,............ .
§ 39 Na falta de deliberação dentro dos prazos estipulados
neste artigo e parágrafos anteriores, considerar-se-ão aprovados os
projetas.''

f: a mesma coisa. Quer dizer, ao invés de dizer "'se não for votado dentro
de 60 dias será aprovado Eles invocam um artigo que· diz a mesma coisa. 1:
debochar! Pelo amor de Deus! ~ deboche! É ironia, é sarcasmo, em cima do
Congresso Nacional! Honestamente, eu não entendo para que levar o Congresso a um ridículo desta natureza. Mas por quê? Qual é a intenção de se
querer fazer algo igual a isso, ao Congresso Nacional? Pois é essa emenda que
está aí. É essa emenda que nós iremos aprovar, como uma das emendas a
mais importante e que altera o disposto, com relação à aprovação dos
H.

decre~os-leis.

Um artigo, o qual eu considero uma falta de seriedade para com a Nação
brasileira. Em primeiro lugar: o reconhecimento da derrota. O PDS está reconhecendo que não será maioria no Congressõ Nacional; não reconhecesse
isso não ieiia por qUe apresentar úsa emenda. APreSenta-a já antevendo de
que no ano que vem não terá maioria no Congresso. A partir da aprovação
do pacote,_só poderá ser emendada a Constituição com_2j3. O PDS usa os
seus 20 Deputados e 7 Senadores que tem a mais do que a Oposição, para fazer o que bem quer. O PDS, ria sua análise sobre o pluripartidarismo, buscava no pluripartidari~mo a formação de uma real e autêntica representação da
vontade popular, no Congresso, em fim de mandato, onde a origem do votõ
popular está diluída entre os homens que seguiram as mais variadas siglas. Siglas essas que buscarão nas urnas de 15 de novembro, o batismo do_ voto poPUlar. E nOs teremos ·aqül um Congresso, no ano qu·e vem, ondC estará o
PDS, o PMDB, o PTB, o PT e o PDT, onde será um Congresso dentro da tese
- e eu aceito a tese do Governo -,num regfine do pluripartidarismo mais representatiV-o de que um COng-resso que tínha dois partidos apenas, o do ''sim"
e o- do ''não". Mas, por quê? Porque nós, no final do nosso mandato, qual a
aiitoridàde que terrios? Mas em norrie de quem iremos colocar tudo o que
queremos- dentro deSta Cõn.stituição1 Deixãr dentro dela o quê? Ela que já
não é uma ConstitUição, porque é uma emenda outorgada pelos Ministros
mili~ares no_ exercício da Presidênçia da República, deixar dentro dela que jã
tem o pacote de abril, o pacote de novembro! E teril agora o pacotão de junho; e depois dizer que daqui para diante só _doi.s terços. O Congresso que
brotará da vontade popular, dentro do pluripartidarismo que o Governo tanto endeusa; só dois t~rços! 1:. que o Governo sabe que a catástrofe provavelmente não será tão iritensa e lhe sobrará Um terço do Congresso Nacional.
AÜáS, um ~terÇo, de
fo.ima, ele já terá no Senado, com os SenadOres que
_pàQ __terão r:enovad9s _os seus m~n_datç_s porque terão mandato de oito anos.
Mas, é justo isto? Acho correto, inclusive defendo esta tese, de que a Constituição sô deva ser alterada com o_ voto de dois terç.os dos membros do Congress.o Nacion-al. Mas 1,1ma Constituição resultante de um debate de que haja
pirticípãdo todos os- sC:griieiltoS sódais, de uma Constituinte, enfim. E não
vOu a tantO. A ·minha tese, a· te_se do meu Partido é a constituinte. Mas, que
peio·menoS ao-próXimó-CórigreSso--Nacional fosse dadO üiilprazo determinado, um ano por exemplo, durante o qual ele reformarfã a ConstituiÇão; depois disso, dois terços. Concordo que realmente hoje se muda a Constituição
mais facilmente do que pode se mudar uma lei, porque a lei pode ser vetada e
veto só se derruba com dois .te_rços, e para modificar a Constituição- basta ter
rila.ioria: Mas n_ão esta _que está aqui. Vamo$ dar ao novo Congresso o direito
de fazer umaanál_ise profun<!a, real, concreta da Çonstituíção, e, depois, instituir os doi"s terÇos. Agora, neS-ta n·a outra Ca-sa do Congresso Nacioiial, os
parlamentares que aqui chegarem haverão de nos cobrar, principalmente no
Senado, onde dois terços dos senadores não buscarão o seu voto nas urnas,
doi.s terços dos senadores. virão de_ 78 e de 74. De 7_8? Eu pergunto: com que
autoridade falaremos_aos outros senadprcr& que entrarão_ aqui com o voto popular? "Ah, vocês fizeram isso, ê-? Vocês emendaram de montão, bastava a
maioria absoluta, e agora que nós chegamos aqui só 2/3?".

·certã

e

Ora, Sr. Presidente, é claro, isto faz parte da abertura. Leia-se aqui abertura. É que abertura é dentro daquilo que eles querem é dentro -das leis que
eles querem. Eu, Sr. Presidente, não acredito, honestamente não acredito, que
essa emenda po~sa set aprovada, mas dizem que ela tem condições de ser
~rovada. Juro que não acredito que para a Constituição do novo colégio
eleitoral, São Eaulo terã direi1o a 6 deputados estadUais e o Acre 6, Minas
Gerais 6-e o Piauí 6, Rio de Janeiro 6 e o_s outros Est_ados 6.
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O Senado da República representa a federação, cada Estado tem di~dto
a 3 Senadores, consagração à qual nós damos solidariedade total. A Câm-ara
dos Deputados representa o povo brasileiro. Cada Estado tem ã represen~
tação do povo, proporcional, ontem, aos eleitores. e hoje, ao eleito_rado; mas,
no colégio eleitoral vão votar 6 deputados por Estado, cada Estado terá direi~
to a 6 deputados?
Por quê? Só não vê que1fl não quer. ~que eles acham, e'eSsa reforma
pode não ser definifíva. eles acham que em -São Paulo; no Paranã, em Minas
Gerais, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, que nos grandes Estados a expec~
tativa é de que ganha a Oposição, e eles têm a espenlnça de que nos pequenos
Estados ganhe o Governo. Então, com a maior sem~ceririlônia;com- a maior
frieza, com a maior insensibilidade, São Paulo, Piauí, Acre e Minas Gerais,
seis para cada um, seis deputados estaduais para cada Estado. para tentar garantir a maioria nó Colégio Eleitoral.
Isto é um se2undo sinal de que eles estão prevendo a derrota nas urnas.
Mas é absolutamente incomprecns[veL Se isso viesse, Sr. Presia-enTe;nObO]O
de um ato complementar, se o COrigressO estivesse fecliadO, corilõ esteVe n·a época da edição do pacote de abril. se viesse da Granja do Riacho Fundo, seria
algo reconhecido como vindo de lá; mas, votado no Congresso NaciOnal, votado pelo Congresso Nacional um Colégio Eleitoral? Já não digo a -tese âa
Oposição, que qütr u eleição di reta: para qUe o·póvo" deja o Presidente, mas
dentro da tese da eleição indireta, que é dele, fazer com que o Colégio Eleito~
ral tenho. seis representantes por Estado, independente da votação, para garantir a expectativa de que nos peqUenos Estados possam ganhar?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passario:~,1) tempo de V. Ex• se esgotou, nobre Líder.

Lastimo informar que o

O SR. PEDRO SIMON- Apenas, Sr. Presidente, ·pelo menos, para
concluir os assuntos que ainda ine restam.
O Sr. Lf!itr! Chavf!s -

V. Ex• me daria o apar:.e?

O SR. PEDRO SIMON- Perdão, senador Leii<: Chaves,.ínaso Presídentejá_ me chamou 4 ;I tenção Pãra o meu tempo. Eu quCda apenaS, -Sr. Presidente, em citando estes assuntos, se V. Ex• me permitisse, alOngai-m-e Um
pouco mais.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nesse caso, faria
m apelo para não aceitar apartes.
O Sr. Leite ChaVes -

aV. Ex•

Nem o meu?

O s·R. PEDRO -SIMON ~ Oeséulpe, nobre Senador:0 problema do decurso de prazo~ Vamos ficar claro: a abertura do Governo é a que nós já sabemos qual é. No último dia põe em votação, não ~- vótado no último dia e entra nas cinco sesSões seguintes·: E: nüúit.er O deé:i.arsO- de
prazo. Todos nós sabemos que é manter o decurso de prazo. É deixar como
está, cofio aconteceu c_om o Hpaco-te''~âa Previdênda Social: na hora da votação, terça-feira, a OposiÇãO ·éStâVa lá ffiobilizada; faltáVam mC:rios de 7 oU 8
deputados da Oposição, o PDS sC retírõli e "ôúiii.dóii t_-rêS parra:IDentares. Na
hora de votar, pediram o adiamento por 48 horas, não haViã quorum·. E nó.Sjá
sabemos que esse projeto pode ser colocado em votação hoje, amanhã, depois
de amanh~. durante os dlas que bem entenderem, que passará por decurso de
prazo.
Essa medida, na minha opinião, Sr~ 'PreSidente, e falo ao Presidente do
Congresso Nacíçmal, essa medida é afnda maiS-humilhante do que a atual,
porque dá a entender que o Congresso_ Nacional, em cinco sessões, não deu
quorum para que a matéria fosse votada. Haveiá o decurso' de Prazo, com a irresponsabilidade do Congresso Nacional por cinco vezes._Hoje-~ umã. s6:--p'elo
menos, mas com esse projeto serão cinco vezes, porque terã que entrar cinco
vezes na Ordem do Dia, e cinco vezes não terá quorum -é terminarã sendo
aprovado por decurso-de prazo. Logo, eu acho a medida do Governo Iiberali~
zante, mas humilhante para o Congre~so Nacional, porque o vexame se multiplica por cinco e a Conclusão é a mesnla: o projeto sefâ a-provã:do-por-decur:.
so de prazo, independente de votação. Este é o únicú piís do mundo onde isto
aconte. Aliás, .um know-ho1v que nós podemos exportar.
Apenas para constatar, Sr. Presidente, eu gostari13. que os nobres Líderes
do PDS explicassem, pois, agOra, pela emenda à ConstituiÇão, recentementeapresentada, vamos.eleger prefeitos e vereadores por cinco anos, e nós já sabemos que existe uma outra emenda estendendo para seis ano·s. Mas se eram
cinco anos, o que é que houve de novo para mudar? Pois se a·opcrsíçã6gri..:

tou, protestou, argumentoU de que uma das coisas boas da chamada Revolução foi exaúmentc a uniformizaç_ão da-s deições, de dois em dois anosdois anos para governadores; Senadores, Df:putados Federais, Estaduais, em
todo o -Brasíl; e dois anos após para prefeitçs: e vereadores, em todo o Brasil
- e justiça séja-fetw:, Iião-- :icontecia--antes de 64, onde nós tínhamos até Estados como Minas Gerais em que um grupo de municípios tínha eleição num
ano __e o_ outro grupo de municípios tinha eleição no Outro ano; onde nós
tínhamos Estados com mandato de governador com cinco anos e Estados
com mandato de governador com quatro anos. Ao final, o Brasil tinha
eleição todos o~- anos. Era uma das coisas boas do Presidente Castello Bran~o. Q GoxC:I.:nO resolveu eQtào qu_e a grançle salvação do Brasil era a coinciOência, qu_e a grande salvação nacional era a coincidência. Agora é o mesmo
JJ_oyerno, é o mesmo Presidente, é o mesmo PDS que vai voltar àquilo que
cru _a_de.scoi_ncidência; mandatos de dois em- dois anos, prorrogando mandatos dos atuais prefeitos e vereadores por dois anos dando um acréscimo de
_dois anos aos futuros prefeitos e vereadores. Qual o argumento senão o casuísmo da v~nculação de vp_los que eles precisavam para as eleições de 1982?
Mas alguém tem dúvida de que foi isso que aconteceu, de que ()fato gerador
da prorrogação dos prefeitos e vereadores foi a coincidência com o voto vin~
eulado nessas eleições que vamos ter agora? Por enquanto, volta tudo como
era antes.
Ora, Sr. Presidente, volta o Governo com a maior insensibilidade- está
aí a bancada do PDS- a querer criar em cima da perna, com o clima todo
das eleições que estão aí, criar o sistema distrital misto para 1986. Nós não sa~
hemos como serão as eleições daqui a quatro ou cinco meses, e o Governo
quer estabelecer normas para as eleições de 1986, querendo a fogo e a ferro
introduzir o voto distrital.
Ora. Sr. Presidente, será que esta é a hora e este é o momento e esta é a
fó_rmula de nós votarmos uma matéria tão séria quanto o voto distrital, ein
~-i~a da _r~r~a~ um_~ _em~nda que _o _q~verito 11~1?1 Se~~er'ele a apresentou, mas
rei coni que fosse ãp-reserifada ~~ Se~tido -de ser vÚtãda?
Encerro agradecendo a tolerância de V. Ex•, Sr. Presidente. Este é o Paçote _dejunho, pacot~ qu_e V. ·~;:x• terª-, nã·o digo a -hóilra, mas a responsabilidade de _presidir o CõngressO.NaCiqrial na _sua votaçª-o.. Digo também que nós
_não t~rem_os a honra~- mas a o_brigação de particípar~a votação de mais e_sse
·pãcote;·
Eu não sei, Sr. Presidente, rna-s são tantos os 3.tos q~e essa legislatura
- praticou, cOmo extinguir pa-rtldos, como os ~tos de arhítrfç que se quer votar
·~go_ra·~· qUe el] honestamente nji_o sei_(). que di~er quando voltar ao meu Estado
~tq_s:J!t~.fizem_o~ c:orn Q !1QS_so i:o.andatQ._ Não~_ por nada que há realmente UJ?a
má_g_õa popular ·com relaçãO ao Cong~sso Nacíona_l, IT:ias são atas dessa natu-
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A Verdade, Sr. _presid~l"!te. é q_ue se o PDS votá porque tem que votar,
porque até agont, justíçri s·ejá_'féita; há üm nllrilefo-de Senadores e Deputados
do PDS--Qi.iê-Oão·-quer· vOfaT, a verdaaê que- a gente· sabe-que falta ao PDS
condições d~ realme11te os seus parlamentares, com a sua consciência,-vótarem e votarem contra istq _que aqui eStá.
Mas o povo, na verdade, olha para o Cotigresso _com9_ um todo, e cobra
d-o Congre..,so como 1:1m todo esse tipo de medida, llledidas dolorosas, e me
perdoem os br3vÕs SenadOres do PDS, e eu falO ~!Jcerrando, me perdoem,
mas na verdade, o Governo quando extingúill õ-AI-5 não se preocupou muito, porque sabia que podia contar com o·po·g- pãra faier ·a·s vezes de AI-5.
Prefiro o General Geisel fechando-o Congresso e editando o "Pacote do
Riacho Fundo", põrque ele assurilíll-a responsabilidade do erro que praticou.
do que agora, quando nós não temos AI-5, nem a Granja do Riacho Fundo.
_m~s temos a Çonstitu'tçfto, terrios o Corü~r~so Nacional e dentro do Congresso Na~_ional o _PDS _que vota dolor~sament~ esse tipo de matéria.
Muito Ob.riga9o, Sr. p~esiçlente: f Muito b(!n_z! Palmas.)

e

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes-:-- Helvídio Nu-- nes -...:...-José lins- Mauro Benevides- Dínã.rteMãríz-=--- Marcos FreireGilvan Rocha- Lourival Baptista- João Calmon-:-: Roberto Saturnino-T-ancredo Ne~es- Amaral FUrlan- Franco Montoro- Saldanha DerziLeite Chaves - Lenoir Vargas.

"o SR. ·PR"ESII5ENTE (Jarbas Passarinho) - Srs. Senadores, pesa-me
informal' ao PlenáriO que ria ma-nhã de hoje ocorreu um acidente no quadro
de força do Bloco A, com uma explosão, seguida de ferimentos em três serviestado g'ravíssimo.
dores da casa, um dos quais eStâ

·em
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Todas as providência.s administrativas furam tomadas no sentido de proporcionar aos feridos o atendimento pronto e eficieilte.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está finda a Hora do Expediente.

Vou aplicar o art. 327 do Regimento, suspendendo a sessão por 10 minutos, fazendo soar a campainha para chamada dos Srs. Senadores, a fim de
procedermos à nova votação.
(Suspensa às 15 horas e 40 minutos, a sessão é reaberta às 15 horas e 50 minuto.Ç.)

Passa-se U

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1~'-Secretário.

f lido o seguínte
REQUERIMENTO NO 132, DE 1982
Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimerito Interno, requerenlos
inversão da Ordem dg_Dia a fim de que as matérias constantes dos itens n9s 7,
18 e 15 sejam suOinetlcia-s ao Plenário em 2~', 3~> e A~' lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, 17 de junho de 19K2.- José Lins- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em Votação o reqlierimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados.
O Sr. Dinartc Mariz- Sr. Presidente, gostaria de_ tomar conhecimento
do requerimento.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jurbas Passarinho) - O requerimento foi lido
pelo Sr. l"'~Secretário c eu anunciei o requêrimento. Ttãta-se de um requerimento de inversão da Ordem do Dia, assinado pelos Srs. Senadores José Uns
e Humberto Lucena. Eu cheguei a a-nunciar a- vofaç_ão, e antes que me pedissem a paluvra para encaminhar, declarei: uos Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados"_. Os Srs. Senadores que não estavam atentos
perderam a oportunidade.
O Sr. Dirceu Cardoso- Requeiro a verifiCação de votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Ele ainda não foi votado.
Eu anunciei: ~·os Srs. Senadores que aprovam a requerimento, queiram permanecer scntadus''. (Pausa.)
Permanecendo .sentados, foi aprovado.
Aprovudo o requerimento, requer _verificação norriínal o Senador Dirceu
Cardoso.
Sendo o requerimento de autorta dos nobres Líderes da PDS e do
PMDB, pergunto como votam os demais líderes que se encontram presentes.
Como vota o Líder do PTB?
O SR. HUGO RAMOS -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Como vota Líder do PDT?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está reaberta a sessão.
Vamos passar à segunda votação do requerimento de inversão na Ordem
do Dia, assinado pelos nobres Líderes José Lins e Humberto Lucena, que solicitam que os itens n'~s _7, 18 e {5 da pauta da Ordem da Dia sejam submetidos ao Plenúrio, re."ipectivamente, em segundo, terceiro e quarto lugares.
--Como vota o nobre Uder do PDS?

0 SR. JOSÉ UNS -

Sim.

-0 SR. PRESmENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- São os autores do requeri-

mento.
Como vota o nobre Udcr do PDT? (Pausa.)
S. Ex~ está ausente.
Como vota o nobre Líder do PTB? (Pausa.)
S. Ex~ também está ausente.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
VOTAM ""SIM'" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurcma -Alberto Silva-- Aloysio Chaves- Benedito Ferreira- Dinarte Mariz - Eunice Michiles- Gastão MUller- HenriqUe Santília- Humberto Lucena- João Lúcio- Jorge Kalume- J9sé FragellíJosé Lins- Leite Chaves- Lcnoir Vargas - Lomanto Júnior- Lourival
Baptista - Luiz Cavalcante - Luiz Viana - Milton Cabral - Moacyr
Dulla- Murilo Baduró- Nilo Coelho- Passos Pôrto- Paulo Brossard
- Pedro Simon.
VOTA ""NÃO'" O SR. SENADOR:

Dirceu Cardoso
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram "sim" 26 Srs. Se·
nadores e "não"~ 1 Sr. Senador.
Coritd 32 Srs. Seiiadores presentes no plenário. Há, apenas, 27 votos registrados.
Os Srs. Senadores que estando presentes no plenário não votaram, regimentalmente, tenho que contar como quorum. Por obséquio, quais os que es~
tavam presentes, cujos nomes não constam do painel eletrônico? (Pausa.)
Três, com-27~ tOla! 30, coMinua não havendo quorum.
Não hnvendo quorum, fica prejudicado o requerimento e ficam- adiadas
todas as matérias da pauta em fase de votação ou dependendo de votação de
requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

São os

seguinte.~

os ítens czija itpreciação fica adiada

(Procede-se à votar;ão.)
VOTAM '"SIM" OS SRS. SENADORES:

Aderba\ Jurema- Alberto Silva- Amaral Peixoto- Bernardino Viana- Dinartc Mariz- Evelásio Vieira- Gilvan Rocha- Humberto Lucena- João Lúcio- Jorge Kalume- José Uns- Leite Chaves- Lomanto
Júnior - Luiz Cavalcante - Mauro Benevides - Milton Cabral - Paulo
Brossard - Pedro Simon - Saldanha Derzi - Tancrec:j.o Neves.
VOTAM ""NÃO'" OS SRS. SENADORES:

-

Dirceu Cardoso _-:-Hugo Ramos- Lenoir Vargas- Nelson Carneiro
Roberto Saturnino.
ABSTEM-SE DE VOTAR

o SR. SENOADOR:

Gastão M Ullcr.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Total de votos 26, embora
haja Senadores presentes que n3.o votaram. De qualquer maneira, o Senador
Benedito Ferreira foí o único que-se apresento-u, seriaffi i?, coffi o Presídente
28, mais um 29, continua sem quorum.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 183, de 1981 (apresenTado pela Comissão de Economia como CQnclusãg dese.u parecer n9 1.098,
de t98i), que-au-toriza 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
m-Il dUúntos cruzeiros), o moht:iilte ·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.
(Dependendo da votação do RequúfiTiento n9 123/82, do Senador Dirceu Cardoso, de audiência da Comissão sje Finanças.)

e

2
--~VOúi.ÇâO;-ern

tUfn_o_ 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$ 8.613.200,00 (oito milhões~ seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
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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.
3

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 266, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão-de Economia como conclusão de seu Parecer n<1 1.452,
de 1981), 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, tendo
PARECERES, sob n's 1.453 e 1.454, de 1981, dasComissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciõilalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<1 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 145,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Afexâriia (00) a elevar em
CrS 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos setenta e noVe mil cruzeirOs), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 146 e 147, de 1982, das Comissões:
-de Conslituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do_ Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municípios, favorável.

e

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 33, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como.corichiSão dê SeU Parecer n9 189,
de 1982), que autoriza a PrefeitUra Municipal àê--Itapira (SP) a elevarem Cr$
29.745.360,00 (vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e éinco n1il, trezentos e sessenta cruZeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 190 e 191, de 1982, das Comis~sões:
-de Constituição e Jus! iça, pela constitucionalidade e jur1dicidade; e
-de Municipios, favOrável.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução-n9 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
CrS 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mH, seiscentos e trinta cruzeiros), 6 rriontante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e jurídícidade; e
- de Munic{pios, Tavorãvel.
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solidaçãÓ das Leis do Trabalho, para o fim ~.e determinar que o pagamento
por horas extras habítuais também integre a remuneração, tendo
PARECERES, sob n's 1.063 a !.065, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiçãO e Justiça~- pela conStitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
-.- de Finanças,- favorável.
10

Votação, em prínleiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<? 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termos de sub-stitutivo -~que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.
11

Votação, em primeiro turno, -dei Projeto de Lei do Senado_ n9 352, de
1978, de au-toria 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 ejuridicidade e, no
mérito, favorável.
12

Votãção, em priineiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei n"' 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13"' salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob nos 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
--de Coristituição e Justiça, pela constitudonalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças·. favorável.
13
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 FA VORÃVEfS, sob n's l.f30a 1.133, de f981. dasComis-

sões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
- dt. Finanças.

7

14

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<?108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de-seu Parecer n<? 713,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitoC6rilõs-e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão:
- de ConstitUição -e Justiça, pela Con-stitucionalidade -e-]Uridicidade.

Discussão, ~m turno único, do Projeto de Resolução n<1 40, de 1981 (apresentãàO pela Comissão de Economia como conclusão de seu P·arecer n<?
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e -setecent-os- mil cruzeiros), o m~ontant~ de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-.--de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-:-de MunicfpiOs, -favorável
(Dependendo da votação do Requerimento n<? 309/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)

8
Votação, em primeiro tü.rno, 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 comerciârio, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob nos 811 a 814, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constifuêiC:malidade ·e-jUriâiCidãde;
- de Legislação Social, favoi"ável;
- de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com-voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José_ Fragelli.
9
Votação, em primeiro -turno, dõ ProjetO- de LefdO-Seoado -09 329-:-de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica diSPositivo da Con~

15

Discussão, em turno úníco, do Pi-ôje16 cfe Res"olução n9 218, de 19&1 (apresenHido pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
I 270, de 1981 ), que a~torizu o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar
em CrS 98K603.570,49-(rl6-veceiitoS-e oitenta e oito milhões, seiscentos e três
mil, qui!lhentos e set~nta cruzeiróS e quarerttã e nove centavos), o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 1.271, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
(DePendendo da votação do Requerimento n"' 124/82, do Senador Dirceu Cardoso, de_ adiamento da discussão para o dia 18 de junho de 1982.)

•
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Em discussão o- projeto. (Pausa.}
Não havendo __quem queira usar da palavra, declaro~a encerrada.
A presidência deiXa de submeter a-matéria a yotos, em virtude da falta de
~~quorum", em plenário, para deliberação, ficando sua votação adiada para a
próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Discussão, em turno úníco, do Projeto de Resoluç~o n9 14, de 1982 (apresentado pela Comis-São- _de Economia como conclusão de seu Parecer n9_39,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara- (MT) a elevar em
Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de cru~eiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES. sob n9s 40 e 41, de 1982, das Comissões:
-de ConstituiÇãO e JUstiça, pela constituciõnã.Iidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
(Dependendo da votação_ do Requerimento n'1 126/82, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para o dia 18 de junho de 1982.)
18

•

Discussão, em turno único, do Projeto d~ Resolução n9 59, de 1982 (a~
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'1
334, de 1982), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar
em Cr$29.079.200.000,00 (vinte c nove bilhões, setenta e 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.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 127/8~ do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para o dia 18 de junho de 1982.)
22
DisCtissão, em primeiro turnO, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exerc_ício da -~uditoria
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 1 e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, dó- senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) item n9 19:

Passaremos, então, ao

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'1 240, de
1981 (apresentado pela C.omissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 1.342, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Coxim (MS) a elevar em Cr$ 12.356,000,00 (doze milhões, tr_ezentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.343 e 1.344, de 1981, das Comissões:
-de Con_stituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici~
dade, com voto vencido do Senador Hygo Ramos; e
- de Município, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando sua votação adiada
por falta de ''quorum".
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Item 20:

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 30, de
1982 {apresentado pela Comissão de Economia ç:omo conclusão de
seu Parecer n9 178, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Araguaína (GO) a elevar em Cr$ 159.638".841,00 (cento e cinqUenta
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e nove milhões, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e
um cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 179 e 180, de 1982, das Cqmissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade., com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; _e
de Municípios, favorável. ---

16

Discussão, em turno únicO", do Projeto de Resolução n9 221, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conClUSão de seu Parecer n9
1.276, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Cea_r_ã a elevar em Cr$
25.239.000,00 (vinte c cih-co milhões, duzentos e trinta e nove mil çruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 1.277, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 125/82, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para o dia 18 de jUnho de 1982.)
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Item 21:

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 80 de
f982 (apresentado peta Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 423, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Tocantinópolis (GO) a elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três
milhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e oito cruzei~
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob noS 424 e 425, de 1982, das Comissões:
--de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; e
- de Municfpios, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~lo, declaro-a encerrada, ficando a votação adiada para a próxima sessão, em virtude da falta de '"quorum", em
plenário, para aeHheração.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está esgotada a matêria
constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva, orador inscrito.
O SR. ALBERTO SILVA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Não tem sido do meu feitio trazer a esta Casa matéria com a_que hoje
a_bordo, mas, as circu_nstâncias me levam a traze_r ao conhecimento da Casa e
~a Nação o que passo a-nitrrar.
Oc~po a tribuna hoje para trazer ao conhecimento do Senado e da
Nação--como procede o Governador do Piauí, com relação_ aos nossos candidatos~ carg-Os·-eletiVos Tio meu Estado.
Começo pelo agente Fiscal Antônio Mendes de Carvalho Neto, Secretário do PMDB e delegado do Pa_rtidojunto ao Tribunal Regional Eleitoral.
Para que nosso correligionário não pudesse exercer as funções de Secre~
tá rio do PMDB, o Governador determinou sua transferência para a cidade de
mais difícil acesso do Estado do Piauí, e talvez uma das menofes, a de Santa
Filomena, no extremo Sul do Estado.
Para isto, com um decreto, revogou uma lei do meu Governo que estabelecia que a sede de fiscalização estadual era_a Cã.pital, Teresina.
Assim, o Governador, com um decreto, não só revogou uma lei, mas nivelou, para efeito de fiscalização, todas a$ cidades do Piauí à Capital.
Mas, para estarrecimento de todos, o único fiscal transferido, até agora.
foi o Secretário do PMDB.
Tem n1aís-S-r. Presidente, Srs. Senadores, o referido funcionário -estava
-goz-o "de liceti"ça prêmio já concedida.
A licença foi cancelada e nosso Secretário foi obrigado a se deslocar para
Sinta Filom-ena, onde não há neCesSidade de fiscaliZição, tantO assim que
não foi entregue a ele _o documento e!>Sencial a uma fiscalização, que é achamãda Carga de serviço.
Como o Fiscil.I Antôiilo Mendes de Carvalho Neto é candidato de nosso
partido a deputado estadual, no dia 14 de maio último, cumprindo dispositivo da Lei Complementar n~ 5, desincompatibilizou-se afastando-se das
funções que exercia.

em

Para surpresa nossa, no Piauí; a lei é a do Gover_nador.
O Fiscal Antônio Mendes, repito, Secretãrio do PMDB e candidato a
Deputado Estadual, depois de desincompatibilizar·se no dia 14 de maio último, cumprindo a lei, recebe um_oficío da Secretaria da Fazenda, rnandando
gue reassuma suas funções em Santa Filomena, para onde fora desterrado.
OrJ, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que é que o Governãdor do Piauí
está querendo? Impedir que lancemos candidatos a postos eletivos?
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Além de perseguir nossOs COrieligioriãiisoS, ainda quer impedir que eles
sejam eleitos?
Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como age o Governador do Piauí.
Se o Secretárío dO PMDB, An-tóniO Mendes, atender à portaria da Secretaria da Fazenda e reassumir o seu lugar de fiscal, eslará ii-remediavelmente
inelegível, por força de dispositivo expresso da Lei de Inelegibilidades.
Se não assumir, o Governador nianda derriiti~Io Por abandono de empre-

proibido de entrar no hospital. Em outras palavras: se algum piauiense de Pirfpirí, ou cidades vizinhas, tiver que ser operado de urgência, sendo cliente do
Dr. Luís Menezes, vai morrer, porque_aquele ilustre médico do meu Estado
está proibido de entrar em qualquer dependência do Hospital de Piripid.0 Sr. Pedro Simon -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALBERTO SILVA- Poisnão.Ouço, comprazer, o aparte de V.

go.
Para que não se diga qu_e esta denúncia, que considero-da maiOr-gravidade, não está fundamentada, junto aqui todos os documentos comprobatórios
das arbitrariedades do Governador do Piauí contra um membro de nosso

Partido, o Secretário do PMDB, Fiscal Antônio Mendes de Carvalho Neto.
Peço que seja anexado ao meu pronunciamento todos os documentos
que tenho em mãos e que provam à saciedade o que eStoU-dizendo.
Vejamos outro caso.
Na cidade de Campo Maior, a 80 quilómetros da Cãpital, nosso candidato a Prefeito, o médico Cãrlos Paz, tem uma clínica credenciada no INPS,
onde trabalham vários médicos, também credenciados naquele Instituto de
Previdência. O Dr. Carlos Paz era nosso candidato a Prefeito de Campo
Maior.
Agora pasmem, Sr. Presidente, Srs. Senadores: o candidato a prefeito do
PDS, Deputado César Melo, procurou nosso candidato e declarou, sem a menor cerimônia: ou você renuncia à sua candidatura ou sua clínica será descre·
denciada, e você e os médicos que trabalham nela serão demitidos dos cargos
de médicos do Estado e também descredenciados do INPS e FUNRURAL.
Diante d<i ameaça, o Dr. Carlos Paz reuniu a família e tranSinitíu a
ameaça.
É preciso notar que três dos médicos que trabalham na clínica são seus
irmãos.
O resultado, Sr. Presidente, Srs. Senadores: o Dr. Carlos Paz, para que a
clínica não fosse à falência, nem os médicos demitidos, optou-ilela desistência
de sua candidatura a prefeito de Campo Maior pelO PMDB-e-aSSífiOUiTfc-hado PDS, juntamente com um irmão médico.
Para que o Di. Carlos Paz seja candidato a Prefeíto agora peJo P-DS, em
uma sublegenda, já recebeu larga soma de dinheiro e um caminhão de remé~
dias da CEME, para serem distribuídos gratuitamente aos possíveis eleitores
que comparecerem à sua clínica.
O pior, Sr. Presiderite~ -Senhores Senadores, é que este tipo de corrupção,
baixa, e desleal, praticada pelo Governador contra nossos correligionários,
tem trazido resultados cata-StrófiCos.
No caso de Campo Maior, o pai, a mãe e os outros irinãos do Or:Carlos
Paz não aceitaram o fato;e iritiHO menos a população dei cidade. Resultado:
estive sábado último em Campo Maior, e soube, pelo próprio irmão da vítima da corrupção governamental, que o jovem médico não tem saído mais de
casa, com vergonha de enfrentar a opinião pública, e estâ à beira de um co~
lapso nervoso.
Outro caso, Sr. PreSidente, Senhores Senadores: na cidade de Piripíri
existe um belo e excelente hospital, construído no meu GOVerno.
Ali trabalham os médicos antigos e os recérrl-formados, e- durante o meu
Governo nunca foram incomodados por raz_ões políticas.
Agora é diferente.
- O jovem cirurgião Luís Menezes, há oito anos vem salvando vidas, e
atendendo a centenas de pessoas pobres e desvalidas, naquele hospital.
Acontece que, hâ um mês atrãs, escolhemos o Dr. Luíz Menezes como
nosso candidato a Prefeito de Píripiri.
Foi o bastante, Senhor Presidente e Senhores Senadores, para que o Governador do Piauí tivesse um de seus acessos_ de fúria política, mandando um
ultima tum ao nosso candidato: ou retira a candidatura a Prefeito, ou perderá

todos os empregos: do Estado, INPS, FUNRURAL etc.
Como nosso candidato resistiu, a sentença foi cumprida, isto é,- Omédico
Luís Cavalcante Menezes, candidato do PMDB à Prefeitura de Piripíri, perdeu oito anos de seu emprego no Estado e os credenciarnentos do INPS e
FUNRURAL, e recebeu, de quebra, uma Portaria do Diretor do Hospital
Regional de Piripíri, proibindo o referido médico db- penetrar em qualquer
dependência- da-quere -hosr)iial, --a partir do dia quatorze do corrente mês.
Vejam Senhor Presidente; SenhOres Senadores, o que e5iii ãContecendo
no Piauí, onde o Governador também é médico. O 6r. Luíz Menezes 6 um
cirurgião qUe hã oito anos vem salvando vidas em Pi"rfPlrí, mas aÉ;ora está

O Sr: Pedro Simon- Nobre Senador, o impressionante é que V. Ex•está
enunciando estes fatos e o Senado está com a maior tranqUilidade, alguns Senadores preocupados com os empréstimos, outros preocupados sei eu lá com
o que, mas estas coisa~ não encontram _eco,_ Sr. Senãdor. De tal maneira o
povo brasileiro já está acostumado com essa corrupção, com essa presença da
!lláquina governamel)tal de forma tão escan_d~Iosa na política que há uma esPéCie de anestesia.
-

O SR. ALBERTO SILVA- O que é mau.
O Sr. Pedro Simon- O que é horrível, não é mau. O que V. Ex• está noticiando não causa o escândalo que deveria_caysar, porque em todos os nos~
sos Estudos essas coisas estão acontecendo. V. Ex• apenas foi mais longe, foi
mais capaz, apurou os fatos e os traz nas suas mínimas minúcias. Mas, esta é
uma tônica, mostra como o Governo está agindo no Brasil, em todo o BrasiL
Lá no Rio Grande do_ SUl, i10s Hvemos os casos dos credenciamenlos, onde
credenciaram para médicos do INPS o livreiro, o funcionário do banco, o
açougueiro. Os cargos os mais variados, as profissões as mais variadas termi~
naram credenciados médicos do INPS com a maiof naturalidade. E V. Ex•
vem noticiar que, enquanto os livreiros, os açougueiros são credenciados médicos, médicos de alta p"ersonalidade, de aJta capacidade, de alta tradição são
descredenciados por cometerem um crime de lesa-Pátria: assinaram fichas no
P_MDB e se atreveram a ser candidatos. Então, repare que eles estão agindo
_como se a coisa pública fosse coisa deles, o patrimôniO público ê deles. O Presidente e o PDS são realmente -Os senhores desta Nação e nós somos os inhtii~
gos totais. Agora, o que me causa dó é que, de uma certa forma, até na nossa
Oposição, até no PMDB, nós nos acoStumamos a receber esses fatos, a ouvir
esses fatos e a não tomar nenhuma providência. Eu acho, sinceramente, que
seria a ocasião de a Bancada do PMDB, me parece, as Bancadas da Oposição, fazerem um levantamento desses Casos tão graveS quanto os que V. Ex•
está apre.ç;entando aqui, e, siTor- o caso, fazer um livro branco à Nação, ou
um fivrO-negro à NaçãO~ de esclãrecimento de como o Governo quer, de qualquer forma e de qualquer jeito, ganhar 'as eleições de 15 de novembro.
O SR._ALBERTO SILVA- Eu quero agradecer a V. Ex•, nobre Senador Pedro Simõn, pela oPortunidade do seu aparte, pela justeza com que coloca o problema, lamentando como eu lamento que isto esteja se tornando rotina e que es1eja-se aceitando isto como um fato natural, quando, na realidade, os governos estaduais estão considerando o erário como propriedade deles. E até as próprias instituições da Previdência, como é_ caso lá, como uma
propriedade. Se um candidato é médico!! é credenciado _no INPS, no FUNRURAL; _médico do_ Estado há muito tempo e se atreve a ser candidato,
como bem disse V. Ex.•, o castigo é demissão e descredenciamer{to. Não se
olha que o povo a quem eles atendem, afinal de contas, é o povo brasileiro
-que nâoestá distingUindo entre o médico do PDS, ou o médico do PMDB. E:
o fim!
·
·
Será ·que em algum Estado do Brasil existe um Tato semelhante? Creio
que -só no Piauí, onde, para desgraça de nosso Estado, foi colocado à frente
do Governo um homem inteiramente despreparado para o cargo, temperamental, e com teridêndã paf.a usar a força do cargo para atas mesquinhos,
como· estes dC pCrsegUiçõ.es a correligionáriOs -nossos, só porque não se
dobram à sua doentiã sede de poder.
Aproveito a oportunidade para daqui fazer um apelo ao Ministro Hélio
Beltrão, reconhecidamente um homem sério, íntegro e competente, que determine a volta dos credenciamentos, no INPS e FUNRURAL, do médico Luís
Cavalcante Menezes, da cidade de Piripíri, no Piauí, e determine ainda que,
em se tratando de doentes segurados naquelas duas instituições da Previdên~
cia, a sala de operações do Hospital Regional de Piripfd seja aberta àquelejo~
vem e competente cirurgião do meu Estado. Só assim poderemos evitar que
morrã Ulguénl naquel.i cidade, por falta de assistência médica, devido à ordem meSquinha e irresporlsável do Governador do Piauí.
.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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(DOCUMENTOS A QUE SEOREFERE OSOR. ALBERTO
SILVA, EM SEU DISCURSO:)

O Secretário da Fazenda, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando o disposto no Decreto n9 4. 767, de 22 de janeiro de 1982,
resolve:
l. Lotar Antonio Mendes de Carvalho Neto, Agent_e__ Fiscal de Tributos
Estaduais, classe "C", na circUnscrição fiscal de Santà Filomena, na qualidade de Coordenador Físcal, até 31.12,82..
2. A carga de trabalho fiscal a ser desenvolvida pelo mencionado servidor, naquele município, será enCam·inhada mensalmente pelo Diretor da Divisão de Fisçalização, çom o vtslo, a-pdsto na Portaria, do Coordenador da
Administração Tributária.
3. O Díretor da Re_gionaJ de Corrente informará, diretamente, ao Departamento de Administração Geral,_ a freqilêilcia do coordenador Fiscal de
Santa Filomena, com bases nas comunicações f9rnecidas pelo chefe da Unidade Arrecadadora desse _município.
Cientifique-se
Cumpra-se
José Arímatea Martins Magalhães, Secretário de Fazenda.
Portaria n<:J DAG-225/81.
Teresina, 7 de agosto de 1981
O diretor da Divfsão de Pessoal do Departamento de Administração Geral, no uso de suas atribuições. legais e tendo em vista o que consta do Mapa
de Tempo de Serviço fornecido pela Secretaria de Administração, Resolve:
$

•

De acordo com o art. I 15, da Lei n9 2.854, de 9 de março de 1968, Estatuto dos Funcíonáríos Públicos CiVis -do EStado, conceder a Antonio Mendes
de Carvalho Neto, Agente Fiscal de Tributos Estaduais, classe Ç, ril.afrk(!la
0335, da Secretaria de Fazenda, 3 (três) meses de__Lice!lça-Prêmio, referente
ao período de 16-5-1976 a 15-5-1981, hum (01) quinqUénio de exercício ininterrupto, para gozar oportunamente, devendo comunicar ao Departamento
de Administração Gerar, DAG., o período do gozo da Licença.

Maria da Costa Osório, Diretor da Divisão de_ Pessoal.

Telegrama
Diretor Depart:.1mcnto AdminiStração Geral - DAG
Secretaria Fazenda Cerit_ro Ãdministrativo
Tercsina(PI
Comunico dcvidos_fins eritrei gozo noventa dias licença prêmio concedida anteriormente c marcada pelo Memorando número 010/82 tf de 9-2-82 dirigido esse órgão pelo Diretor Divisão Fiscalização essa secretaria vg deferido
e despachado favoravelmente por vossencia vc e anotaao divisão pessoal pt
Antonio Mendes de Carvalho Neto agente fiscal tributos estaduais.
Secretaría da Fazenda.
048/82
15 fevereiro 1982
Prezado Senhor,
Comunico-lfi.e que, seu pedido de Licença-Prêmio, datado de 9-2-82, foi
indeferido por essa Diretoria, levando em considerªção o teor da Portaria
GSF n• 026(82 de 3-2-82, que lotou V. S• até 31-12-82 no município de Santa
Filomena.
Levo ao conhecimento de V. s~ que, o indeferimento em apreço foi baseado no inciso IV do Artigo 9 t e parágrafo- únTCo do Artigo 117 da Lei_nll
2.854 de_ 9-M8 (Estatutos dos Funcionários Públicos Civis do Est~do do
Piauí).

Ao ensejo apresento-_lhe protesto de estima e consideração.
Saudações,
Sebastião Soares Simeão, Diretor do DAG.
Santa Filomena, 30 de abril de 1982

llm• Sr~
Chefe da Unidade Arr_ecadadora Estadual
Santa Filomena - Piauí
IIm• Sra. Chefe,
Comunico a V. s~. para os devidos fins, que freqUentando essa repartição nos dias úteis do mês de abril e _não me foi distr!buída carg~ de serviç~,
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pelq _que deixo de apresentar relatório da fiscalização procedida no mesmo
____ m~._
.
.
Atenciosamente,
-AntOhio Mendes de Carvalho Neto - Agente Fiscal de Tributos Esta- _si uais - classe .. C".
Santa Filomena, 30-4-82.
Recebi. A não distribuição de carga de serviço éjustificada pela falta de recebimento d~ instruções a respeito de parte dos órgãos superiores, no período.
de 1 a 30-4-1 ~82.
Marlena Sobreira Lustosa Nogueira- Chefe da UAE., de Santa Filome-na.
Santa Filomena, 14 de maio de 1982
IIm• Sr• Chefe,
--:Encaminho a V, S•, paÍ'a ·que seja encaminhado devidamente, comunicação dírigida ao Exm~~" Sr. Secretário da Fazen9a do Piauí, dando conta do
meu afastamento do exercício das funções de fiscalização,
desincomp~tibilizando-me para ser candidato nas próximas eleições de 15 de
novembro, -de acordo com Opr.ãzo estabeleCido pefa Lei Complementar n' 5
(Lei de Inelegibilidades), de 29 de abril de 1970, art. 1~', item I I - Alínea c,
itens III, IV e V - Alínea a, e item VI - alínea a.
Sem mais,
Atenciosamente,
Antonio Mendes de Carvalho Neto - Agente Fiscal de Tributos Estaduais - Classe "C",
Chefe da Unidade ArrecadadOra Estaduil
Santa Filomena - Piauí.
Marlene Sobreira Lustosa.
Teresina, 14/maio(l982
Exm<:J Sr, Secretárío,
Comunico a V. Ex•. para os devidos fins, que acabo de chegar de Santa
Filomena, onde dei entrada em carta dando conta da minha desincompatibi- lização, a partir desta data, das funções de Coordenador Fiscal de Santa Filomena e da própria fiscaHzação, para ser candidato nas próximas eleições de
15 de novembro de 1982, O-que reafirmo nesta, de acordo com a Lei CompleR
mentar n'? 5 (Lei de Inelegibilidades), de 29 de abril de 1970, art. 1' item I I ãiínea c, itens ÜI, YV e-y - illínea b e -item Ví -.=.... alínea a.

Junto fotocópias do comprovante da entrada no VAE, de cópia da Portaria GSF n'? 026/82,-do expediente dirigido a V. Ex• e de expediente dirigido
ao TRE do Piauí.
Serri mais,
Atenciosamente.
Antônio Mendes de CarVaffzO--Neto - Agente Fiscal de Tributos EstaR
duais- .. C".
Teresina, 14(maio/1982
Exm'? Sr. Des. Presidente,
Comunico a V. Ex~, para os devidos fins, que nesta data
desincompatibilizei-me das funções de Coorderiãaor Fiscal de Santa Filomena e da própria fiscalização, para ser candidato nas eleições de 15 de novembro próximo, de acordo com a Lei Coinplementar n9·5 (Lei de Inelegibilidades) a.rt. 19, item I I - alínea e, ítens II, IV e V- alínea a e item VI- alínea a.
Junto as documentos que comprovam as afirmaç-ões acima.
Sem maís,
Atenciosamente,
Antônio Mendes de Cal1!alho Neto - Agente Fiscal de Tributo_s Estaduais- "C".
Oficio DAG -

78[82.

Teresina, 31 de maio de 1982
Sr. Antônio Mendes de Carvalho Neto.
Tendo em vista Oficio de V. S•, datad_o de 13 de maio de 1982, em que comunica sua desincompatibilização para candidatar-se nas eleições de 15 de
novembro, queremos informá-lo do parecer do Sr. Procurador do Estado,
PGE/CJ-30/82, segundo o qual V. S•, "só poderá afastar-se do Orgão da Secretaria de Fazenda, em que está lotado, com direito à percepção de seus venR
cimentos e; va~tagens, após faze~ Prov~ de registr-o de sua candidatura".
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Diante do acima transcrito, V. S" deverá retornar à Região Fiscal em que
está lotado conforme Portaria GSF- n'? 026/82, até -qtie compi-ove-o que determina o referido parecer.
Atenciosamente.
Maria Elisabeth Saraiva Xerez, Diretor da Divisão de Pessoal.- Mdi-ia
da Costa Osório, Diretor do DAO.
--·-O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral, por cessão do nobre Senador Affonso Camai"go.
O SR. MILTON CABRAL PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -Concedo a palavra ao nobre
Senador José Lins. (Pausa.)
S. Ex• não está piCsente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO. (PronunCia o si:guinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apenas para registrar a promoção do Ministro Carlos Alberto Leite Barbosa. S. Ex~ serve na Secretaria de Assuntos Legislativos, do Ministério do
Exterior, e acaba de ser proiTIOVido a Embaixador. Mineiro cte trberaba, vem
estabelecendo, como sempre, a tradição do Itamarati, de manter esses laços
fraternos que devem unir o Senado Federal ao MinistériO das Relações Exteriores.
O Embaixador Carlos Alberto Leite Barbosa é Bacharel em CiênciaS
Jurídicas e Sociais, formado pela Faculdade Nacional de Direito da U niversidade do Brasil. Fez o curso de DireitO Consular, em 1959, e o Curso de Preparação à Carreira de Diplomata em 1962 e o curso de Extensão Univer"sitária, em Direito DiplomátiCo e Consular, na Universidade do Brasil. ~ também Professor de Prática Diplomática.
S. Ex' tem várias promoções partir Cônsti1 de Terceira Classe, inclusive a de Ministro por merecimento, em 1978, e a de Ministro de I• Clilsse, em
1982.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao registrar a promoção- do
Embaixador Carlos Alberto Leite Barbosa, desejamos~ felicidades ao novo
Embaixador brasileiro, e na expectativa- quem sabe- Sr. Preside"nte, Srs.
Senadores, de que essa Secretaria de Assuntos Legislativos, tão importante
no nosso relacionamento, ela possa, realmente, vir a ser ocupada por Embaixador.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

a

ae

DOCUMENTO A QUE SE-REFERE O SR. ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:
CARLOS ALBERTO LEITE BARBOSA

e

Bacharel em Ciêndas Jurídicas Sociais, Faculdade Nacioriãl de Direito, Universidade do Brasil, 1959
Curso de Direito Consular, 1959
Curso de Preparação à Carteira de Diplomata, IRBr, 1960
Cursos de Extensão Universitária em O"irehci Dfi)]omâtico e Cons_u_Lar,
Universidade do Brasil, 1962
Professor de Prática Diplomática-.11, IRBr, 1975
PROMOÇÕES
Cônsul de Terceira Classe, 31 de dezembro de 1960
Segundo Secretário, merecimento, 30 de dezembro de 1963
Primeiro SecretáriO;- merecimento, 29 de novembro de 1968
Cons_e]heiro, merecimento, t•i de janeiro de 1973
Ministro, merecimento, 1978
Ministro de 1• Classe - 15-6-82
FUNÇÕES NO BRASIL
Ã disposíção do Gabinete Civil da Presidência da República, 1961 Oficial-de-Gabinete do Presidente
Representante do- MRE no Conselho de Fiscalização de Expedições
Artísticas e Científicas do Ministéri-O da Agricultura, 1960/61
À disposição do Governo de Minas Gerais, 1962
Secretário do Ministro de Estado, 1967/69
Assistente do Chefe do Departamento de Organismos Internacionais,
1974

Junho de 1982

Representante do MRE na CoiTlis~~o Fulbright, 1975
Representante do MRE na- Comissão -d-e ASsuntos Internacionais do
MEC, 1975
. À disposição do Diretor-Gerai da UNESCO~ em sua visita oficial ao
Brasil, ·1916
·
·
1I' CongresSO Nacional- da Cultura, Salvador, 1976
À disposição do Ministro da Cultura da França, em sua visita oficial ao
Brasil, 1976
Chefe da Divisão de Cooperação Intelectual, Departarp.ento CUltural,
1974/7iRepresentante do MRE no Conselho da Administração do IBGE, 1978
Membro do Conselho da Casa do Brasil em Londres, 1979
Membro do Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro para a Educaçãó, Ciência e CuLtura (lBECC), 1979
À disposição d(i Miriisté-rio d'a Indústria e do Comércio, Secretaria de
Tecnologia Industrial, 1979
Secretaria de Assuntos Legislativos- 1981 - MRE
FUNÇÕES NO EXTERIOR
XV cOngresso da União Int~rnacional doS Org~nismos Oficiais de Turismo, Buenos Aires, 1960 (assessor)
·
Feiras de Frankfurt-sobre-o-Meno e Munique, 1962 {observador)
Los Angeles, 1962/63 (Vice-Cônsul)
·Los Angeles, 1962/65 (Chefe do SEPRO)
Los Angeles, 1963/65 (Cônsul-Adjunto)
Centro de Estudos Brasileiros, Buenos Aires, 1966 (Encarregado, interino)
Buenos Aires, 1965/67 (Segundo Secretário, Chefe do SEPRO)
Reunião dos Chefes de Estados Americanos, Punta dei Este, 1967 (assessor)
Ii Conferência da ONU para o Com~rcio e Desenvolvímento, Nova Delhi, 1968 (assessor)
Reunião da Comissão Mista Brasil-Japão, Tóquio, 1968 (assessor)
II Conferência dos Países da Bacia do Prata, Santa Cruz de la Sierra,
1968 (assessor)
Comitiva- do ~finistÍ-ó de Estado, visitas ao U~uguai, Paquistão, -lndia,
Japão, Bélgica e Alemanha, 1968
Madrid, 1970/72 (Primeiro Secretário) Madrid, 1973 (Conselheiro, Encarregado de Negócios)
XVlll Conferência Geral da UNESCO, Paris, 1974 (assessor)
Reunião da Comissão -Mista Cultural Brasil-México, 1975 (assessor)
XIX Conferência Geral da.UNESCO, Nairob, 1975 (delegado)
.XX Conferência Geral da UNESCO, Paris, 1978 (delegado)
Chefe da Delegacia do Brasif à Reunião Mista Cultural FrancoBrasileira, 1978
Chefe da Delegação do Brasil à Reunião da Comissão Cultural BelgoBrasileira, Bruxelas, 1979
Chefe da Delegação do Brasil à III Conferê-ncia Geral da UNIDO, Nova
Delhi, 1980
Reunião da Comissão Mista Teuto-B-rãSileira de Cooperação Científica
e Tecnológica, Bonn, 1980 (delegado)
CONDECORAÇÕES
Rio Branco, Grande Oficial
Cruz do Mérito Naval, Espanha
Isabel la Católica, comenda, Espanha
Tesouro-Sagrado, 4' Classe, Japão
Ordem do Sol, Peru
Estrela de Judá, Oficial, Etiópia
Infante D. Henrique, comenda, Portugal, 1976.
Medalha Tamandaré --Marinha do -Brasil.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
· O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Tem V. Ex• a palavra, pela ordem.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pela ordem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente:
-ESt2niC:is numa sessão--de esforço concentrado. Não houve votação, porque não houve número. Passando a vista pelo Plenãrio, e não é preciso ser

..
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percuciente para se ver_ que não há quorum para sustentar a sessão~ peço então
a V. Ex~ para suspender a sessão, porque não temos o necessârio, de acordo
com o Rcginiento.

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Vou aplicar o Regimento, tocando a campainha. A assessoria da Mesa estã contando. (Pausa.)
No momento, há 12 Srs. Senadores presentes no plenário. Desse módo,
há número suficiente para cõntinuarmos a sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard, por cessão do
nobre Senador Cunha Lima.

•

O SR. PAULO BROSSARD PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
~

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Leite Chaves, por cessão do nobre Senador Gabriel Hermes.

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORAPOR. SERÃ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre

•

Senador José Fragelli. (Pausa.)
S. Ex" não está presente.
Cortcedo a palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sena_dor Marcos Freire.

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO OFIA:OOR, SERÃ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre

•

Senador Lourival Baptista.
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Solicito a incorpõiação dos mencionados textos ao meu pronunciamento
desta tarde.
São _artigos de autoria dos escritores José Calaza'ns, José Silveira, Cláudio Veiga e Raymundo Almeida Gouveia, os quais; reunidos pela A Tarde
proporcionam uma visi?io de conjunto sobre a Vida e Obra do inesquecível
mé-dico e PrOfessor Antonio do Prado Valladares, assim como, artigo-do Dr.
Jayme de Sá Menezes, publicado no mesmo jornal e na mesma data, com o
titulo "Prado Valladares". (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
- A Tarde -

Sábado, 12-6-82- Caderno 2
100 ANOS DÉ PRADO VALLADARES

Antônio do Prado Valladares nasceu a !3 de junho de 1882, na Cidade
de Santo Amaro da Pur:ificação, Bahia. Filho legítimO de Marianna de Jesus
Valladares e Miguel Archanjo Valladares, foi educado pelo seu padrinho, vigário Manoel_ Alexandrino dÕ Prado. Fez suas primeiras letras e curso ginasial no então famoso Colégio Padre João Octavario. Dotourou·-se em fvledicina, em 1902 pela Faculdade de Medicina da Bahia, com as !áureas de retrato
no Panteon da escola e viagem à Europa._ASsistente de Clínica Propedêutica
(19(15 a 1910), foi professor extraordinário" efetivo de Patologia Geral (1911),
redator da memória histórica d~ Faculdade de! Medicina da Bahia (1915),
professor Ordinário de Patologia Geral (1914), professor catedráticO da 4• cadeira de Clínica Méçliça (1915); Pã.rartínfõ dos doutores de 1920, professor catedrático da I• cadeira de Clínica Médic<i (1915), professor catedrático de
Clínica Médica Pr~pedêutica (1?27) e representante de congregação da Faculdade de Medicina da Bahia, no-Conselho Nacional de Ensino (1930). Fale-

ceu em 1937. ~
CINQÜENTENÃRIO DE
UMA ADMIRAÇÃO

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguintediscurso.)- Sr.

José Calasans

Presidente, Srs._ Senadores:
O Centenário do nascimento do insigne Professor Antonio do Prado
Valladares- nascido a_ 13 de junho de 1882, em Santo Amaro, na Bahia, e
prematuramente falecido no Rio de Janeiro, a 8 de janeiro de 1938, aos 56
anos,- está sendo comemorado com o reconhecimento póstumo da sua excepcional categoria como um dos maiores mestres da Medicina brasill!ira
que, em 1902, logrou se formar na velha Faculdade de Medicina da Bahia,
com apenas 20 anos de idade, obtendo prêmio de viageni. à Europa, como alu~
no laureado em todas as disCíj)Jinas.
Catedrático, em 1925, de Clínica Propedêutica Médica, após memorável
concurso, Antonio do Prado Valladares exerceu o magistério Com invulgar
competênCia, com a visão abrangente de sua cultura global, transformando~
se num dos maiores clínícos- de sua época.
Os sucessos Obtidos no seu consultório se explicavam- pela reconhecida
capacidade clínic_a_, -evidenciada pelos acertados diagnósticos e segura terapêutica que o caracterizavam como médico dotado de raras qualidades no
exercício da profissão a que se de_dic_ou d_e corpo e alma.
Tive o privilégio de conhecê~lo e admirá-lo quando aluno da velha e tradicioilal Faculdade de Medicina da Bahia.
Mas, também, na qualidade de amigo de seus filhos José- jã falecido, e
meu colega no Colégio--Antonio Vieír'~i;- na Bahia- e Clarival do Prado
Valladares, meu contemporâneo na Faculdade de Medicíiüi, Sinto-me no-de~
ver de enaltecer, desta tribuna, a personalidade fulgurante do notável Mestre,
associando~me às homenagens que lhe são tributadas pela Nação, no decorrer das comemorações do centenário de seu nascimento.
Sucessivas geraçõês de médico-s·_:.,;·dentre os quais me íncluo- foram
beneficiadas_ pela influência da imensa cultura médica do Professor Antonio
do Prado Valia dares qúe foi, fambém, um escritor admirável.
A este respeito, vale a pena registrar que o escritor Renato Berbert de
Castro, da Academia de Letras da Bahia, promoveu o levaritamento da
bibliografia de Prado Valladarcs constituída de um magnífico acerVo de 20
obras.
A Tarde, de Salvador em sua edição de sábado passado, doze de junho de
1982, publícou uma página de- textos especialmente dedicados ao insigne Professor, cujo cen-tenário está transcor~c_!!do. c.orii-éxifo inegoál{el~_nos círc~los
culturais e científicàs dO PaíS.
- -

Conheci o professor Prado Valhidares faz precisamente meio século. Em
193~. quando o mestr~ d~ ~edicin~_ estava envolvido numa campanha política, apareceu em Aracaju. Missão familiar. Um dos filhos, Clarival, foi estudar no Colégio Tobias Barreto, dirigido pelo professOr José de Alencar Cardoso. Avistei-o, nesta opOrtunidade, na casa do meu tio, Dr. Josaphat Brandão, amigo e colega de turma do Dr. Valladares, na Faculdade de Medicina
da Bahia. '[)iplomaram-se no mesmo ano. Durante muito tempo não se avistaram. Certa feita, por rilotivo de saúde, o médico sergipano veio pro-curar o
conceituado clínico baiano. Apresentou-se como um comerciante de Aracaju.
Julgava que_ o colega esg_uecera suas feições. -Valtadãres logo percebeu de
quem se tratava. Queria testá~ lo, começou a fazer perguntas·. Fora companheiro de estudos 4~ um moço de Sergípe, chamado Josaphat da Silveira
Brandão, muito parecido com o cliente daquele momento. Eram Parentes?
Que fazia o Josaphat? Apertou o cerco. Não houve jeito de continuar odespistamento, uma pilhéria muito ao -gosto de meu tio.
Pouco depois, o professor Antônio do Prado Valladares, catedrático de
Medicina~ dínicÕ de grande concdtõ, escritor de escol, levou o filho para concluir o curso secundário na capital sergipana, entregando ao velho colega a
incumbência de ser o correspondente do futuro e consagrado crítico de Arte,
Clariv_al do Prado Vall.adares:
Prado VaUadares, disseram-me então, era um baiano ilustre. Foi o primeiro baiano que tiVe a ventura de conhecer. Até então, meus cantatas eram,
apenas, com sergipanos ilustres: Manuel dos Passos, Florentino Menezes,
Carvalho Neto, Abdiãs Bezerra, Artur Fortes, entre outros. SCi:nti que ganhara_subendo quem era _o doutor Valladares. Em Salvador, com alguma regularidade, procurei ma-rlter aproximação Com o ilustrado catedrático. No Hotel
Wagner. no SUl-Americano, no seu consultório. Decorei trechos e trechos dos
seus artigos, geralme~te pÜlêmicos. úffia formã de-homenagear aquele homem de luta, de inteligência, de cul~ura. Gostava ainda do seu modo de conversar. Era encantador.
No ano do centenário de nascimento de -Prado Valladares, consigno,
ta_mbém, no E!! eu calcnâ.ário PeSsoar o cinqÜérlteitário de uma admiraçãO_. -E
ainda os cinqüenta al10s de uma sinCera am.iiadc. Há cinco décadas sou amigo de Clarival Valladares. Muitas festas para um sexagenário sentimental,
Deus louvado! Ajunta-se uma grande saudade. A de José Valladares, que
--- p~riiu tão cedo.
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PRADO VALLADARES,
NOTÁVEL CLINICO
José Silveira

Uma qualidade, das mais elogiáveis de Prado Valladares e que poucos a
ela se referem era seu extraordináríci senso clínico: sua grande capacidade de
acertar diagnóstico_ e orientar Uma -segura terapêulica: Porque seu ouvido era
de ouro- não tivesse sido ele um tísico- como assegurava a crendice po'pular; mas, porque ouvia duplamente: atentava na his_tória da doença e do doente, escutando-lhe as queixas e os padecimentos físicOs e moraís e ouvindo os
sinais mórbidos, por ser um virtuose da auscultação, método propedêutico
ainda hoje da maior Valia. Erravam, ainda aqui, os que lhe conferiam as virtudes e as artes de bom médico. A seu favor, no entanto, estaVa a clientela
imensa, das maiores do seu tempo. Houve uma época, aqui na Bahia, que não
teria a última palavra da Medicina quem nãci Ouvisse Valladares. Seus sucessos sempre se justificavam, porque não era um especialista de visão estreita e
ambiente lim-itado. Professor de Clínica Médica, igualmente entendia de especialidades complexas e delicadas como Dermatologia, Neurologia, PsiqU.ía:..
tria e Medicina Legal, tendo sido mesmo um dos mais destacados colaboradores de Afrânio Peixoto e de Oscar Freire. Seu segredo se devia também à
maneira carinhosa, ao trato paternal e amigo dos enfermos, à reSponsabilidade com que exercia a profissão. Sensível ao sofrimento human<?, não Cairia,
não tinha pressa_. Penetrava fundo nos distúrbios do corpo e nos problemas
da alma. Era, a um só tempo, médico, amigo e diretor espifitual. A vida e o
destino de muita gente foram salvos pela sábia e oportuna interferência desse
clínico delicado e fidalgo, que só nos seus doentes conseguia fazer amigos verdadeiros e constantes~
Demais não seria acrescentar que fugia da ganância. Ganhava bem, ganhava muito, pelo número excessivo dos que o procuravam. Jamais vi apresentar uma conta que não fosse razoável. Raros não foram os qUe se 3d"i11Íravam do pouco que tinham de pagar. Um hou_ve_até, que lhe deu maior soma
por achar demasiado mesquinho o pedido dos seus hon_o_rários.
Também nunca recusou uma consulta- mesmo no seu consultório particular- porque o paciente não estívesse em condição de lhe pagar. Na sua
sala de espera, sempre repleta, ninguém distingUia os-enfermos; pagassem ou
não pagassem a consulta.
PRADO VALLADARES, ESCRITOR
Cláudio Veiga

Antônio do Prado Valladares foi dos primeiros componentes da Academia de Letras da Bahia, surgida em 1917. Com trinta e Çinço_a_nos de idade,
era dos mais moç-os dos recém-imortalizados, sendo mais jovens- do que ele
somente Carlos Chiacchio e Bernardino de Sou~a. que tinham trinta e três
anos, e os benjamins, Simões Filho e Octavio Mangabeira, ambos com trinta
e um anos. Fundada pelo Engenheiro Arlindo Fragoso, que foi também o
qiador da Escola Politécnica, a nova academia galardoou quase eqUitatiVamente várias faixas etârlãs:--dez cadeiras para os que tinham mais de sessen_ta
anos, dez para os qifinquagenârios, onze para os quadrigenários. Prado
Valladares se encontrava-entre os trintões.
Politicamente, não se enquadrava, pelo menos de modo_ ostensivo, nas
principais correntes representadas na academia: _a seabrismo e o antiseabrismo. À frente da primeirá Corrente, que era a mais humerosa, estava o
Governador Antônio Moniz e, obviamente, J. J. Seabra. No outro lado, figuravam o velho homem público Severino Vieira e o jornalista Simões Filho.
Havia alguns engenheiros. O fundador, Arlindo Fragoso, TeodC?rO Sampaio e Octavio- Manga beira. Bem mais numeroso eram os formados e_m Direito e os form_a_d_os pela escola do Terreiro de Jesus. Médico, Prado Valladares
integrava um punhado de mestres que pontificava na tradicional faculdade.
Lê-se no frontispício de um de seus trabalhos: da Faculdade de Medicina e da
Academia de Letras da Bahia.
Alguns médicos acadêmicos enveredaram na lítaratura propriamente dita. Afrânio Peixoto--escrevia romances, e Egas Moniz, com o pseudônimo de
Pethion de Vilar, cultivava a poesia. Outros, entre os quais Prado Valladares,
estavam de certa maneira ligados às letras graças à arte oratória, já que, sem
dificuldade, a cátedra se transfolmava em tribuna. Ele, no entanto, bem
como outros mestres da Faculdade de Medicina, poderiam ser considerados
homens de letras, sobretudo, pelo apuro estilístico emprcifãdó às suas produções. Exprimia, assim, uma verdade aceita, ao escrever em À Margem da
Clínica,< uos cultores da medicina científica na Bahia sempre foram preocu-
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pados e ciosos da pureza idiomática''. E, nos opúsculo À Margem de um Con~
gresso dâ seu testefl?.unho pessoal; .. Seduz-me aquele saboroso concei~o segundo o qual a Ciência nãi./C mais, no final das contas, que uma l[ngua bem feiR
ta. A vestidura verbal em desleixo e desalinho desfavorece a expressão, coordenação e siStemática dos fatos c juízos que são composição e trama da ciência mesma". No discurso em homenagem a Miguel Couto e nas suas polémicas, sempre se mostrou atento ao amanho literário do texto.
Numa sumária "abordagem de seus trabalhos, caberia distinguir, didaticamente, o fundo e a f9rma. Quanto ao conteúdo, deve-se reconh_ecer, de
pronto, que Prado Valladares era um homem de ciência e pCnsamentó-. O que
ele escreViã. não era-m pãlavras ocas, sonoras, encadeando-se, ao contrário,
em suas páginas, com a maior segurança, -idéias e fatos. Naturalmente, notaR
rã o os especialistas o que deve haver de superado em seus livros, como em geral, nos estudos científicos atingidos pela ação do tempo. O lastro, porém,
que existe em· seus trabalhOs não perrriite julsar como simples palanfrório certas páginas suas· em que -SãO manifestOS cerfóS ademanes estilísticos. Cumpre,
no entanto, reconhecer que, por vezes, seus requintes "formais não fazem mais
do que encarnar certa suiileza -de pensamento, não muito necessária. Uma
possível explicação ou antecedente dessas sutilezas se encontraria, talvez, em
confissão feita em À Margem de um Congresso: quando menino, era muito
afeiçoado ao charadismo. De qualquer jeito, seus textos estão longe de serem
vazios.
Passando-se a considerar a forma, vê-se que seu tirocínio de homem de
ciência o influencia no trato com as palavras. Encarecendo, por isso, valor da
precisão vocabular, alertava quanto ao perigo em julgar sinônimos Palavras
que não o seriam, como ancilostomose e anâloStOmíasC. Por outro lado, tamR
bém afirmava não sei condenáveJ, em textos de caráter científico, o emprego
de sínônimos. Sua apologia da sinonímia vem do cuidado em evitar repeR
tições.
__
_ --. _
_
Manifesta pela língua pátria grande amóf filial. -Daí sua aversão aos esti'angeiriS:m~ós. POr ser naquela época importantíssima à literatura médica, em
língua francesa, combatia a infiltração de galicismos. E, certa vez, para empregar, numa aula inaugural,_o anglicismo- r~de, pediu autodzação aos ouvintes. Apegado ao vernáculo, caminha em duas direções. Isto é, a língua portuguesa seria um tesouro muito rico, no qual achava raridades - palavras
antigas ou pouco usadas: alveitar, assuentude, boquejar, compor, com-e/ir, cotio, de/ir, dilucida, ensancha, entrepresa, esborcinar, estanguido, evo, exular,fementido, garabulha, mesto, nanja, obwnbrar, peugada, quamanho, recém-nado,
ror, vam?oquo ...
Mas como o tesouro pode ser enriquecido, cria neologismos. às vezes, recorre à su_fixação: abrigoso, ascensionar, equivalentar... Mais f['eqUentemente,
recorre à prefixação: Benemerecer, compaginar, deslouvor, entrecorrer, irnpossuidor, impertecente, infrágil, perárduo, pre-arquitetura, sobreonerante...
Apela ta.mbém para o grego, grandé fornecedor de neologismos de natureza científica. Com elementos da língua grega, fabricou uma palavra que alguns exibiam para ridicularizar seu criador - anidropodoteca. Esse estranho
vocãculo deveria substituir o galicismo que designava certo apetrecho, atualmente desativado - a galqcha. Trata-se na realidade, de uma criação -íntencionalmente jocosa. Mas existe outro neologismo de sua autoria que estâ vitoriosamente· dicionarizado nos dois_ lados do Atlântico, ergastenia, sinônimo
de estafa.
Mas não era somente no léxico Que Prado Valladares prestigiava o inR
sólito. Apreciava igualmente as construções raras, primando pela singulariR
dade sua colocação dos pronomes.
Desprezava o modo -corriqueiro de esci-ever, o .. estilo chão, caseiro, vulgar, chambão, estilo rol-de-roupa" (Na peleja do civismo). Sua aversão ao que
lhe parecia grosseiro se revelou curiosamente em determinada circunstância.
Simpatizando, a começo, com o integralismo, uma das razões por que se afastou daquele movimento teria sido de natureza estilística. Foi haver lido, em
pâgina de Plínio Salgado, certa palavra de três sílabas que, significando simplesmente, no Sul, uma pessoa trocista, brincalhona, designa pejorativamente, entre nós, pessoa pertencente a certa minoria. O suposto palavrão de
Plínio Salgado teria ocasionado a_ defecção de um simpatizante.
Se admitirmos --a velha classificaçãQ_- tríplice do estilo: simples, médio,
sublime. Prado Valladares terá feito sua opção: adotou o estilo sublime. Estilo que, mesmo para aqueles que lhe eram mais afeiçoados parecia um tanto
precioso. No lapidar e afetuo_so _testemunho do Prof. José Silveira, arrolado
em seu livro Vela Acesa. Valladares se nos depara como um uescritor erudito, de estilo arrevesado e difícil". Ele mesmo reconhece, mas sem arrependimento, o que havia de íngrime na sua maneira de escrever: u( ... ) estilo, convenho, torturado, que só hâ de sair de mim com muitíssimo suor e trabalheira;
mas só acoiriiâvel de pedante no furor iconoclasta dos incapazes de imitá-lo".
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Na busca torturada pela expressão, retrata ou recompõe, a seu modo, a
realidade. Vindo, por exemplo, a referir-se à mosca e a seu voejar-nocivo entre as sujeiras e os alimentos transfigura a cena, desta maneira;_ "Não é tudo
lembrar a faina ignóbil do inseto vil, em saltitando do esputo nauseante, da
excretação engulhenta ao álimento prelibado nas delícias do sabor".
Obedece à mesma visão a transcrição de certo diâlogo ríspido com uma
autoridade do momento. Em vez de recorrer simplesmente ao estilo direto ou
ao estilo indireto, oferece Prado Valladares um transunto estili:z;ado:."Ao
meu respeitoso requerimento, contraveio um desprimor: o achincalhe por jeito, o calão por língua e modos broncos de alveitar".
Se quisermos situar sincronicamente os textos de·Praçlo Valladares, não
estarão.desligados de outros acontecimentos da época em que viveu.~ na
verdad~ inconfundível, sua maneira de escrever. Mas, em suas pãginas, hâ
certamente reflexos da polêmica em torno do Projeto do Código Civil. Nelas
se percebem reminiscências da prosa de Ruy, como ,o gosto pela sinonímia. A
palavra rara tanto se encontra ainda em Ruy como em poetas da época. Essas
e outras flores estilísticas seriam rosas de antanho, título de uma delicada poesia de Artur de Sales, manifestações emurchecidas de um jâ distante começo
de século.
Numa visão diacrônica, seriam as-pâginas de Prado Valladares uma manifestação cíclica do fenômeno barroco._ Passando por cima dos séculos e
guardadas as devidas distâncias, no Terreiro de Jesus. Prado Valladaies serâ,
até fisicamente, vizinho de Antônio Vieira.
PRADO VALLADARES,
INCOMPREENDIDO E
ADMIRÁVEL
Raymundo A /me ida Gouveia

Há um determinismo social - nun~ entendido como fatalismo - responsável pelos fatos que compõem a nossa realidade, em certo momento e lugar, e que deve ser compreendido como somação ou conjunção de fatores diversos, idéias, usos e costumes, vontades, J110dos de pensar, agir, sentir, homens e acontecimentos, forças e feitos Sociais que atuam, continuaÇa e coercitivamente, sobre os grupos e a comunidade, fazendo que os indivíduos se
comportem dentro das pautas, normas e padrões aprovados pela maioria. Os
que, assim se condicionam e se deixam conduzir são tidos como normai_s,
ajustados, necessários.
Tamanha a força de compulsão desse determinismo, que não há co~o
resistir-lhe: os que não aceitem os valores estabelecidos serãO considerados
inadaptados, desajustados. Quem, indivíduo ou grupo, não soube, em seu
tempo, integrar-se à· conjuntura, gêo-sócio-econômita -e Ci!_l~!-!_ra1, demopolítica, aos padrões em uso, ficará acima ou abaixo, serâ diferente, para
mais ou para menos.
_ __
Prado Valladares foi um desses homens, para mais. Não soube estar d~n
tro de seu tempo; não pôde aceiUu a vulgaridade da medianaia; não quis renunciar suas convicÇões, aceitando as injunções de uma maiqria acomodada e
condicionada, conivente e conveniente. Não soube transigi"r com as tóleráncias que levam ao poder e ao gozo da notoriedade, pelo preço da subserviência e da adulação, louvando os que têm o domínio para, depois, ser um deles.
Sua história de Vida nos mostra fatos e valores contraditórios Ou excêntricos, que o fizeram Um homem paradoxal, diferente, -fora ·ao seli tempo
sócio-cultUral .
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Baiano de Santo Amaro da Purificação, de familia modesta, porém, mui
bem formada, nasceu a 13 de junho de 1882 e faleceu a 8 de janeiro de 1938,
no Rio de Janeiro, aos 56 anos de idade, em grande pobreza, esquecido. Estudante muito aplicado, formou-se em Medicina, na Bahia, aos 20 anos, aluno
laureado, com prêmio de viagem à Europa.
Fez-se logo respeitado, pelo seu saber polimorfo, profundo conhecimento humanístico._ O jovem mêdico notávc;l jã despertava a oposição reticente
dos invejosos. Bem cedo, empenha-se em memoráveis provas de concurso
para professor de Clínica Médica da Faculdade de Medicina na Bahia, tendo,
como maior concorrente, um colega de talento, porém de menor conhecimento, que logrou o primeiro lugar, dada a simpatia ou preferência do grupo dominante, não desejoso de ter a companhia do jovem médico laureado, jã conhecido como deniasiado culto, nias impertinente, que não aceitaria, fácil, as
fórmulas e padrões morais, então vigentes.
O julgamento abalou-o, levou~o a protesto, não à desistência. Embora
sofrido e recalcado, insiste e volta a oUtro cõnctirso, fez-se professor títular de
Patologia Interna, mais tarde, transferido para Clínica Médica, depoís, para
Propedêutica Médica.
Sua passagem e presença, na Faculdade de Medicina da Bahia, foi luminos_a, embora contestado por poucos, incompreendido por muitos. Dentro da
congregação, fez severas críticas ao ensino, cri~ndo incidentes com alguns co~
legas, sem, todavia, perder a decência da boa linguagem. Não lhe podendo
negar v_alor, talento e cultura, taxavam-no de teórico, intolerante, obstinado,
brigador, vaidoso.
Tivera alguns desafeiçoados que o não combatiam, frontalmente, mas
procUravam solapar-lhe rc:putação, acusando-o de não sei" bom amigo, menos
atencioso, mau pãrente, rusguento e susceptível, teórico e menos hábil como
médico clínicO, não apfeCiadO como didata, escritor de estilo confuso e retorcido, obscuro.
- Não era esta a Opinião Ue seus clientes, amigos íntimos e discípulos
que dele se aproxilnaram. Embora reconhecessem ser ele uma pessoa muito
sensível, se bem tratado, porém, correspondia com bondade e maneiras simples. Tinham-no colno um médico sábio, bom, dedicado ao seu paciente, que
a todos prendia pela forma apurada de sua linguagem e encanto de suas ide. ias, uma prosa atraente e erudita. Como clínico, era humanitãrio, sem apego
a lucros mai_erials, um mêdiCO am{go·.
Prado Viiliadares contentava-se em ser culto e acima da vulgaridade.
Dono de uma linguagem apurada, difíCil, mas perfeita, purista e exigente,
usava termos incomuns, PreciOsismos, trocadilhos, neologismos, estilo indireto e rebuscado, muito ao gosto da antiga escola literãria baiana. Primoroso
na fõi"rria epistolã.r, imb8.tíVet na polémica, inconfundível na dialética, seus raciocínios altos fazíam concepções e sentenças extraordinãrias, admiráveis,
uma inteHgê-nciã:-superior. Cuidoso na maneira de dizer, sobretudo quando
escrevia pensamentos piofundos, tanto que era preciso ter poder de interpretação para endendê~lo. Era um humanista de alto mérito, profundo em suas
elocubrações e visões filosóficas,-ensimesm~do e: ~vesso a çonceitos vulgares;
um impressionante horiiem de letras; uma das figuras de maior relevo como
professor de Medicina e cultor de nosss belas letras. Sabia_ querer e impor
suas idéias, dizer suas opiniões, por vezes, reacionárias, mesmo, irreverentes,
feitas com sutil ironia, m3jS- penetrantes, ferinas, contundentes para os que sabiam entender.
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A Tarde- Sábado, 12-6-82
PRADO
VALLADARES
Jayme de Sá Menezes
A 13 de junho de 1882, amanhã completando um século, nascia em Santo Amaro, no Recóncavo baiano, Antônio do Prado Valladares. _
Filho de Miguel Valladares e Mariana de Jesus Prado, viu a luz em lar
modesto. Mas o berço pobre lhe não foi estorvo às aspirações superiores. Feitas, na cidade natal, as letras primeiras, ruma, adolescente, para a capital
baiana, onde realiza, com entusiasmo e brilho, o curso secundário. Aos 14
anos, jâ concluídas as humanidades, matricula-se na Faculdade de Medicina
da Bahia, atraído pela fama da escola primaz da Medicina brasileira e pela
ressonância do valor de seus ilustres professores. Uma vez matriculado,
entrega-se por inteiro ao estudo, sente-se seduzido pelos conhecimentos médicos que dia a dia vai adquirindo. Aprofunda as leituras, vara as noites
debruçado sobre os livros e assim vai dominando todas as matérias do curso
médico, concluído em 1902, aos 20 anos de idade, com o máximo de notas
distintas, obtendo prêmio de viagem à Europa, e com retrato no Panteão dos
alunos laureados.

Predestinado para as justas da inteligência, estudioso infatigã vel, apaixonado pelo conhecimento, que persegue na ânsia de dominá-lo, armazena sólida e profunda cultura, que o seu talento alarga e redoira. E a sua insaciável
curiosidade leva-o ao ímpeto de decifrar os segredos da ciência hipocrâtica,
tanto quanto se deixa prender à beleza da arte literária. Humanista, freqüenta
com igual intimidade os clâssícos gregos e latinos, ingleses e alemães, tanto os
das Letras como os da Ciência. Poliglota, bebe direto nos originais. Escritor
de estilo inconfundível e castiço, purista da linguagem, produz obras-primas
de literatura. Preocupado com a boa terminologia médica, cria neologismos
corno protobaciloma, protosifiloma, 6rgastenia. Altivo e bravo, temperamento forte, de apurada sensibilidade moral e i~vergável caráter, torna-se, na sua
época, temível polemista, sem, contudo, jamais descer ao raso das discussões
estéreis em que se atascam os pequeninos.
Grande homem de letras, Prado Valladares foi notável médico e conspícuo professor. Catedrático, em 1925, de Clínica Propedêutica Médica, após
rumoroso e memorável concurso, o seu magistério se exercita ao alto da sua
cultura. Tenâo, antes, ensinado Patologia Geral, transferira-se em 1915, para
a cátedra de Clínica Médica, que também exercitou. Não foi ele, todavia, "o
chamado "bom professor", no sentido do ensino corriqueiro, que transmite
tão-só e simplesmente o mínimo de que iria ·carecer o profissional incipiente'
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di-lo o seu aluno e assistente, hoje professor emêrito José Silveira, que prossegue; uAçoitado pelo que costumava chamar a. uânsia do porquê", não poderia ser nunca um repetidor de compêndios. Ensinava a duvidar, a indagar, a
perquerir, em busca da verdade. Tudo fazia para romper a rotina, apurar a
autenticidade das descobertas".
Sem dúvida, Prado Valladares empenha-se, durante todo o tempo em
que exercita a cátedra, a pesquÍsa e a clínica, em encontrar soluções nossas,
interpretações nossas, fugindo quanto possível ao colonialismo científiç.o estrangeiro, praticando a medicina em moldes nacionai~, isto ê, de acordo com
o nosso meio e a nossa patologia. Já ultrapass~ra ele a época que lhe foi anterior, da ciência livresca, das aulas de efeito, teóricaS e retóricas, segundo os figuritlos europeus, sobretudo de Coimbra, Montpellier a Paris, que tanta influência exerceram no ensino Inê:dico brasileiro. Grande propedeuta, arguto e
prudente, examinava com rara perícia: o doente, em busca do seguro diagnóstico, que atingia atravéS da sua bem aplicada semiotécnica. Com a visão
abrangente que lhe confere a cultura médica global, raz-se generalista exímio,
clínico dos maiores do seu tempo, professor de rara erudição e lucidez. Mestre insigne da medicina interna, toma irítimidade, também, com a Neurologia
e a Psiquiatria, não lhe Sendo estranhos os conhecimentos da RadiOlogia, da
Parasitologia, da Dermatologia. Médico e professor, de tão largo saber, de
talento poderoso e senso prãtico, de alma pura e coração generoso, não podia
ser senão o grande clínico que foi, que sabia considerar a correlação funcional
dos órgãos, as manifestações psíquicas das doenças somáticas, os distúrbios
orgânicos das P,erturbações mentais. E, muni_do da tolerância, da paciência e
da bondade, co~preendia e dominava o espíiito do seu cliente, porque, sábio,
tinha como verdade, que há doentes e não doenças. Disto lhe adveio grande
sucesso na clínica particular. Mas, Prado Valladares foi, sobretudo, um homem de ciência, um pesquisador, um espírito voltado para a investigação
científica e a dúvida filosófica, em suma, um pensador, que se valeu da cátedra, do livro, da palavra para doutrinar a boa doutrina, difundir o saber, ensinar a lógicã das idéias, o poder do raciocínio, a hierarquia do conhecimento
e dos valores.
Este homem, cujo cehtenârio de nascimento estâ sendo comemorado,
combativo e combatido 1 polêmico e d~~~sombrado, lúcido e idealista, que
veio a falecer, no Rio, a 8 de janeiro de 1938, aos 56 anos de idade, descrente,_
talvez, da validade das lutas que empreendeu pela cultura, sem pressentir que
a posteridade o incluiria no rol dos grandes mestres da MediCina brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Trouxemos ao conhecimento desta Casa, recentemente, a posição de grande
número de estabelecimentos bancários que, afrontando _Q~isõesjudíciaísin
clusive da mais Alta Corte Trabalhista do País, descumprem, acil}tosa~ente,
essas decisões que os Obrigaram a pagar diferenças salariais aos seus emPre-

gados.

,

Não nos move nenhuma postura radical contra os bancos, mesmo pÕrque usamos sempre desta tribuna com total isenÇão de ânimo, apenas procurando transmitir_ os apelos que nos são feitos e, corno representante do povo,
não nos furtaremos jamãis em· trazer aO conhecimento dest!i Casa tudo o que
possa vilipendiar os vários segmentos desse sofrido povo brasileiro, as diversas classes de trabalhadores.
Recebemos uma séria denúncia formulada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo que, até prova em contrário, nos faz crer que, realmente, grassa pelos meios bancários tOtal desrespeito às leis trabalhistas.
Tanto a Consolidação das Leis do Trabalho como normas baixadas pelo
Banco Central do BraSil, determinam o_s horários a que estão sujeitos ós bancãrios, no que diz respeito ao trabalho normal e o horário destinado_"!O_atendimento para o público. Mas, apesar dessas normas, a não obediência a elas
jã se tornou_babitual em estabelecimentos bancários. Obriga-se o empregado
a exceder o seu expediente normal e, o que é mais gravet sem -que eSsas horas a
mais sejam devidamente remuneradas. Evidentemente não se pode permitir
que tal fato continue a acontecer. A afronta à legiSlação trabalhista estã patente. E, diga-se de passagem, muita vez e coma é o caso da dem!ncia que acabamos de receber, tais transgressõe·s são praticadas por bancos que chegam a
figurar entre os que mais lucros obtêm, em termos semestrais e anuais, o que
torna mais inconcebível a atitude que assumem ao desrespeitarem os mais comezinhos direitos de seus empregados.
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Nessãrio se faz, port~nto, que sejam tomadas imediatas providências nâsentido de se -dar fim a essas atitudes. Que o Banco Central deterniine a tais
estabelecimentos bancários cumpra-se, rigoi-osamente, a CifCular n9 399 de
1978 que determina ci horário de atendimento ao público. Que a fiscalização
do trabalho faça autuar, inflexivelmente, esses bancos que estão a fazer tabula
rasa--do que está disposto na legislação trabalhista.
Hã de se observar que existe nessas posições de certos estabelecimentos
bancários, principalmente os de maior expressão econômico-financeira, até o
aspecto da coricorrência desleal. Sim, porque se bancos existem que cumprem
o horário estabelecido pelo Banco Central, aqueles que, em desrespeito às
normas estabelecidas, habitualmente, excedem o expediente normal, evidentemente estão praticando o crime de concorrência desleal.
Até contra o poder fiscalizador dos Sindicatos insurgem-se determinados
bancos, indo até os seus administrador-es às ofensas físicas dirígidas a representantes d_os sindicalizados, como nos descreveu o Presidente do Sindicato
dos Bancários de São Paulo 1 o que tev,pu até a pedido de instauração de inquérito policial.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, embora possam parecer esses fatos de cor
local, não podem e não devem ser analisadçs sob esse prisma. Se começarmos
a pensar no número cons1derãvel de trabalhadores em estabelecimentos bancários, por lodo este País, em situações idênticas aos bancârios de São Paulo,
chegaremos à conclusão que se trata-realmente de ocorrência grave.
Cabe às autoridades responsáveis, a tomada de urgentes medidas para
coibir essa costumeira desobediência às normas trabalhistas por parte de determinados bancos.
Esperamos que o apelo que nos faz o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo, e que endossamos em todos os seus
terinos, encontre a gUarida que merece, pondo-se um ponto final a essa ignominiosa atitude, por parte de banqueiros inescrupulosos ou seus desavisados
prepostos.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Até agora o Governo não detalhou as prioridades nem definiu como serâ
feita a cobrança do FINSOCIAL, embora sua idéia Seja transferir renda do
estrato superior para os estratos inferiores da sociedade, complementando a

política do salário mínimo, do PIS·PASEP e do FGTS.
Enquanto isso, o Instituto de Planejarnento Econômico e Social-IPEA
- retoma estudos iniciados. no ano passado, envolvendo verbas destinadas a
financiar um programa- de distribuição de alimentos para populações carentes
no interior e na pe-rifei-ia das graitdeS- cidades. Os estudos iniciais foram vetados pelo MiniStro Delfim Netto, por significarem custos elevados,
aproximando-se dos cem biffiões de cruzeiros, apelando-se para recursos do
Tesouro irlSPirados rio PRONAM, que hã seis meses não sai do papel por falta de verbas.. Os técnicos do IPEA considera~ alternativas para ampliar o
prÕgramã. da merenda escolar. que conieinpla ciiariçaS entre sete e catorze
anos; irrigar a assistência alimentar executada pelo pré-escolar, que atinge
crianças de dois a seis anos; redimensionar o programa de gestantes e nu trizes
atê dois anos após o parto, executando parcialmente com a colaboração da
LBA e por postOs de silúde;-aiivar o programa de alimentação ao trabalhador
e prover melhor o Programa de Alimentação e Saúde da Legião Brasileira de
Assistência.
Os prOjetes mais fáceiS de concretizar estão na área alimentar porque os
assessores do Ministério_ dq Planejamento têm posições praticamente firmadas sobre a matéria, discutirÍdo a conveniência do ·~carnê-ali_mentação", da
diStribuição junto a medíCameittoS e atê mesmo da reabertura d<:--"frentes urbanas" de trabalho, copiando o modelo nordestino.
_ Se o Gâverno não está disposto a criar novos programas para atendimento à população pobre, então Csses eXistentes- como o PRONAM -serão dinamiZados -cOm oS recursos dq FINSOCIAL. É o que se espera.
Como se espera, igualmente, sejam propiciados mais recursos às Santas
Casas de Misericórdia no interiOr do País, por vezes mais atuantes do que o
INPS; à criação--de CreChes, principalmente nos centros urbanos; ao atendimento aos idosos e aos menore.s excepcionais, em todo o País; à melhoria da
rede de ensino gratuito e ao feforço da merenda escolar.
Todos esses projetes são prioritários e mereciam os recursos arrecadados

pelo FINSOCIAL. _
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

2244 Sexta-feira 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se,:ào II)

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
.Senador Pedro Simon.
·
- - ----0 SR. PEDRO SIMON (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
As preocupações do povo brasileiro hoje estão voltadas para a copa do
Mundo. E justo que uma Nação sofrida e que pissa por Um dos piores momentos na sua vida social, política, económica e financeira encontre uma vãlvula de escape que sirva de lenitivo para as suas aflições-e sofrimentOs. Nós,
da oposição, também estamos torcendo pelo sucesso da nossa seleção, mas
não nos esquecemos dos nossos· deveres, das nossas obrigações e sobretudo
da necessidade de que o País, através de processo limpo e honesto, eleja representantes dignos e conscientes. das verdadeiras asPhações do_ povo brasileirO.
Mas, Sr. Presidente e Sr.s. Senadores, o que estamos observando e o que
está acontecendo é que a denominada abertura democrática está se transformando no autoritarismo do poder económico e na ditadura da corrupção administrativa.
A máquina da situação desaba inapelavelmente, com todos os seus vícios
e seus tentãculo_s, sobre as candidaturas oposicio-nistas.
A campanha para governador tornou-se uma luta entre um David idealista contra um Golias assentado sobre as burras do Tesouro Nacional, que,
ao invés de subsidiar o leite, o pão, o feijão, o calçado, a roupa, o transporte
coletivo, compra consciências Com nomeações políticas, credenciamentos esdrúxulos, favorecimentos escusas, tudo isto lado a lado com uma legislação
eleitoral casuística, através de ..pacotes" que a cad.e. dia cerceiam mais o direito do povo se manifestar, livre e conscientemente.
Para eles, abertura é dividir as _oposiçõe:s:, e aumentar o colégio eleitoral
que elegerá o Senhor Presidente da Repúblic... ,jã antevendo uma esmagadora
derrota para a Câmara Federal e Assembléias Legislativas.
Abertura para o atual sistema é procurar usar de todos os meios, lícitos
ou não, para se manter no Poder. Porque derrotados, f: perder as faustosas
mordomias, que a oposição haverã de extinguir, é devolver ao povo brasileiro
os seus direitos, as suas-garantias individuais, é conter o avanço das multinacionais e defender as riquezas do País-, é retornar às mãos de brasileiros o controle dos meios de produção do País. ~garantir à criança e aO jovem brasileiro o direito coilstitucional de acesso à escola e à cultura, pois de cada 1.000
crianças que entram para a escola pública no País, só 438 chegam à 2• série,
249 terminam o primário, e apenas 180 concluem o ginásio.
·
Derrotar o a tua! sistema e o PDS é devolver aos aposentados o que lhes é
devido por justiça e mérito. É acabar c.om o descalabro da Previdência Social.
Hoje, Sr. Presidente, horrorizado, li _no Jornal do Brasil que um jovem
torcedor do Rio de Janeiro portava uma bandeira multicolorida, verde e
amarela, e vermelha e branca, representativa da combinação patriótica e clubista do Brasil e do seu time o Fluminense. Agitava-a da janela do escritório
onde trabalha. Um dedo duro, palavra e figura de triste memória, avisou a
polícia, que um subversivo se encontrava na sua rua provocando a multidão.
O aparato policial, por incrível que pareça, chegou logo, duas ou três
viaturas, como se ali se encontrasse, entrincheirado, um batalhão de comunistas.
Preso, o rapaz foi levado à Delegacia. O Delegado máis arejado.e esclarecido logo compreendeu a situação e liberou o rapaz.
Mostro este episódio, acontecido no Rio de Janeiro, apenas para demonstrar a que ponto chegamos.
Enquanto a bandeira da corrupção tremula em mastro_ da administração
pública, o pobre e sofrido torcedor brasileiro é preso pelo crime de torcer pelo
Brasil e pelo seu clube.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente e Senhores Senadores. (Muito
bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE Q SR. PEDRO SIMON, EM SEU DISCURSO.
Jornal do Brasil 16-5·82
SO 249 EM I MIL ACABAM O PRIMÁRIO

De cada 1 mil crianças que entram para a escola pública no país, só 438
chegam à 2• série; 249 terminam o primário e apenas 180 concluem o ginásio.
Estes dados são do primeiro levantamento feito, a níVel nacional, a pedido do
próprio Ministério de Educação, pelas professoras Zaia Brandão, Ana Maria
Baeta e Any Outra Coelho da Rocha. Os números foram colhidos no MEC e
nas Secretarias de Educação, mas as pesquisadoras acreditam que a realidade
seja pior ainda, devido à manipulação política dos dados,
Q alto índice de repetência e evasão - no Piauí, por exemplo, só 25%
dos alunos da I~ série passam para a 2• e ãpenas 10% dos que entraram no sis-
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tema terminam a primário - enCarece a escola pública, de acordo com as
pesqUisadoras. Elas atribuem este fracasso à escola e não à criança, que acaba
saindo da escola sem saber ler e escrever e carregando o estigma de ser burra
ou incapaz, além de deixar frustrados os próprios professores.
Realidade ê piorA pesquisa, iniciada no anO passado e concluída hã dois meses, foi encomendada às professoras pelo INEP (Instituto Naciqflal de Ensino e Pesquisa), órgão do MEC, e feita em convênio com o IUPERJ (Instituto Universitário de Pesquis". do Estado do Rio). Elas fizeram um levantamento de todas
as pesquisa~ já p_J ..,duzida~ 1...:. pais nos últimos lO anos sobre o fracasso esco~
lar ~ assuiJtos corre!atc;?S, tendo selecioJlado ~a amos~ra de 27 trabalhos.
-Os nÓmeros são d_o_p_eJ;i9do de_74 a 78, ciue_fo último ano em que o ó_rgão~ tem t?:S ~ades de todo ç País. Os resuJtados conseguidos já eram esperados pelas pl-Ofussoras, ·que acreditam que a realidade do ensino no país seja
a!nda pior do que .a revelada pelo seu trabalho.
- Esiãs estatísticas nunCã São muito confiáVeis- chamam a atençãoporque existe uma intervenç?o políti~ nã. coleta dos dados e, de repente, a
taXa de reprovados e de crianÇaS Cxi)ulsas do sistema escolar tem que melhorar.
Um exemplo desta manipulação é - dizem- -a promoção automática
da 1' para a 2• séríC, que oficialmente não mais--existe, ~as 1 na realidade, segundo crêem,_pode e_xistir de; fato como orientação interna das secretarias de
Educação para _que o professor prpmoya de ~no um d_eterminado percentual
de alunos. Os dag_o_~_l!\_ai; confiãye_i§_,_ de acordo CQQ:l as pesquisadoras, _são os
cfo Rio Grande do Sl!l, Paranã e São P3:ulo.
Jornal do Brasil 17-6-82
Menino torcedor com bandeira à janela ê preso

O menor CRSR, funcionário da Livrei Rio Editora e Divulgadora Ltda,
acabou preso por torcer pelo FlumiJ!ense _ea Seleção ~_rasileira. Ele estava na
janela da empresa onde trabalha, na manhã de ontem- Rua Senador Dan~
tas 117, sala 508, agitando um~ b3:nddra de fundo vermelho e verde, com
laços verde e amã.relo. Alguém entendeu que se tratava de subversão e desrespeito às cores do País'' e telefonou para a Polícia _Militar. Logo depois, a patrulhinha 54-1033 cOm o cabo Cordeiro e o soldado Moreira, chegava ao
edifício-.
ô -meOor· resistiU a-priSão, a1egando que não poderia deixar a. "firma sozinha e que esperassem a chegada do patrão". Na bandeira considerada subversiva estava (:scrito- .. Flusil""eJ•Edinho'' ~Os PMs Pediram reforço e pouco
depois chegavam a patrulhinha 52-0223 e o patrão dO rapaz, que acabou sendo levado para a Delegacia de Polícia Política e Social. Lã, o delegado de dia
entendeu que nada daquilo era subversão e liberou o assustado torcedor, sem
sequer ouvi-lo.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
__ _GoJ!lO represel"!_ta!!_te, do Cearã I)esta Casa Legislativã, a mais alta do
País, e tendo em vista a preservação das melhores tradições culturais e cívicas
do povo alepcarino, venho m_anifeStar o meu mais _yeemente protesto pela insólita atitude da Comissão -Filatélica da Empresa Brasileha de Correios eTelégrafos, que se negou a emitir um selo coniemorativo da libertação dos escravos em minha terra.
Todo o Brasil sabe que foi o Ceará o grande precursor do movimento de
redenção dos nossos irmãos negros, submetidos à ignomínia da escravidão,
antecipando-se em muito ao gesto humanitário e cristão da Princesa Isabel. E
tal se deu não apenas pela atitude nobilitante e altiva do Dragão do Mar,
como foi" chamado o intrépido jangadeiro Francisco Manuel do Nascimento,
senão tamb~m pela ação indormida das entidades libertadoras, nos jornais e
nas tribunas, até o feíto edificante da cidade de Redenção; no interior do Estado, que declarou livres para sempre todos os cativos, no ano de I 883.
Esse fato histórico é da maioi' relevârida; PárqÚanio a benemérita Princesa só assinaria a Lei Ãurea ná ano -de -1888, cinco anos depois .que os cearenses puseram termo à escravidão em sua terra.
Qualquer povo teria orgulho desse evento extraordinário, não se jUstificando, por isso mesmo, sob nenhum pretexto, a estranha e inexplicável recusa
dos Correios e Telégrafos, que perdeu gr3nde oportunidade de homenagear o
espírito libertário de um grande povo, sempre aberto para as gr(lndes causas
nacionais.
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O fato é tanto maiS lastimável quando se sabe que a iniciativa do pedido
de emissão do selo postal partiu de um órgão merecedor do maior respeito: o
Conselho Estªdual de Cultura, constituído de figuras eminentes dos meios literários, científicos e artísticos de Fortaleza. Inconformado com a impensada
decisão da Comissãso Filatélica, aquele egrêgio Conselho acaba de dirigir-se
ao Ministro das Telecomunicações, com sólida e irrefutável ar"gumentação,
solicitando-lhe a esperada providência de caráter cívico, que cumpre atender,
por imperativo de justiça.
No expediente encaminhado àquela autoridade federal, diz o S_ecretát:io
de Cultura do Ceará:
"Como é sabido dos noss-Qs patrícios, a terra cearense livl-ou-se da mancha negra muito antes da Lei Áurea. A prime:ira local_id_~de brasilei_ra a libertar escravos_ foi Redenção, outrora Acarape, sendo _9 Ce..ará a- prhTieira
Província do Brasil a declarar livres todos os hOmenS dé__r;lÇá Ílegri eXIstentes
no seu território." E assinala, em seguida: "orgulha-se o berço de José de
Alencar do titulo de Terra da Luz, que lhe foi conferido por José do Paiiocinio".
Aguarda-se agora, Sr. Presidente, que o Ministro de Estado seja_se_!lsível
a essa justa r~ivindicação da nob~e e valorosa gente cearense, _determinando
que se corrija sem demora a gritante it:ljustiça _praticad~ pela Empresa Brsileira de Correíos e Telégrafos, que foi incapaz de avaliar, com justeza, a notável
signífica-ção daquele fato de natureza histórica.
O Cearã_ espera, com a maior coiJ.fiança, que a etnissãôseja realizada,
não se compreendendo o motivo de recusa tão absurda por parte do órgão
técnico daquela instituição_. que fere os sentlnientos maiores do povo que re__ _
_
presento nesta Casa.
Estou certo de que, com maior reflexão, ·o Ministro d_as Telec_omunicações haverá de adotar as providências cabíveis, h?me_nageando o gesto heróico e aU:ãneito da cidade da Redenção, que tanta influêncía-exerCeu nó movimento abolicionista do Brasil.
-·
· ··-·

O povo ceare_nse merece melhor tratamento _p_o_r parte do GovernO. Afi-nal, temos sido nós, em muitos momentos da vida nacional, aqueles que mais
se sacrificam, com- elevado espíríto patriótico, pela vitória das mais nobres
causas neste País.
E em nome de tudo isso exigíiriOs que a EiliPreS-:f Brasileira de Correios e
Telégrafos reconsidere, sem demora, a sua decisão e atenda, com solicitude,
ao apelo que lhe foi formulado pelos intelectuais do Ceará. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Nada mais havendo que tratã.i-; a PÍ'estaê_nciã vai en~iraf presente Ses_são, _convoc_~_ndo antes os Srs. Senadores para uma extraordinãria a re"alizar-se hoje, ~s ~8_h_ora~ e 30 minutos,
Com a segt.Únte
·

a

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, da redação finar( oferecida pela Comissão de
Redação em seul>arecern' 401, de 1982), do Projeto de Decreto Legislativo
n• 28, de 1981 (n• 106/81, na Câmara dQsDeputados), aprovando os texJos
das Resoluç_õeS-A4-l, que modifica o Artigô 13, e A4-3, que introduz o Artigo
12-BIS no Estatuto da Comissão Latino-Americana de A viação CiVil CLAC, aprovadas_ pela 4'- Assembléia dO Referido Organismo Internacional,
realizada em Bogotá, de J9 a 5 de dezembro de 1980.
2
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 122, de
19SI, de autoria do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre amparo aos trabalhadores da borracha e dá outras providências, tendo
Parecer, sob n9 122, de 1982, da Comissão
- de Redação, ofrecendo a redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE (GiÍvan Rocha) -

Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se _a sessão às 18 horas e 25 minutos.)

ATA DA 90~ SESSÃO, EM 17 DE JUNHO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDf:NCIA DO SR. GILVAN ROCHA

.

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

..

Jorge Kalume- Eunice Michiles- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes
-Jarbas Passarinho --Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte MarizMartins Filho - Cunha Lima - Humberto Lucena - Milton Cabral Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha---::: L_ourival Baptista - Passos Pôrto - Lomanto
Júnior- Luiz Viana- Dircet,t_Cardoso- Jo~o_ Calmon- Moacyr Dalla
-Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Mootoro- Benedito Ferreira- Henrique Santillo_- Gastã_o_Müller- José Fragelli - Saldanha Derzi .....: -Affonso C amargo - Leite Chaves - Evelásio
Vieira - Lenoir Vargas - Paulo Brossard -Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 48 Srs. Senadores. Hã. vendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalbos,
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º-~ecretário.

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO No 133, DE 1982

,.

Senhor Presidente:
_
Na qualidade de Presidente da ComissãO Parlamerltar de Inquérito, criada pela Resolução n9 1, de 19_80, destinada a examiri.ar a violência urbana,
suas causas e conseqüências, solicito a Vossa Excelência, a prorrogação por

mais 30 (trinta) dias do prazo conc-edido a esta Comissão- para apresentação
do Relatório, qJ.!.e_se encerra dia__ 23__ d~ junho .do corrente ano.
Outrossim, esclareço, que-tal PedidO s-ijUStifica pela importância da mal_éria, Õb]eto d6 ~t,udo: e Gue-estâ a-exigir d-Ó Relã.tor, Senhor-Senador Murilo
Badaró, um prazo mais dilatadO- para elaboraç1io do Relatório.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, os protestos
de estima e consideração.
Evelásio Vieira, Vice-Presidente, no exercício da Presidência,
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Sobre a m< ,~, requerimentos
que vão ser l_idos pelo Sr. 19-Secretário-.-

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 134, DE 1982
Requeremos urgência, nos lermOS do-art. 371, alínea b do Regimento Int~~no. para apreciação do Projeto de Lei da Câffiara n9 66, de 1982, que dispõe sobre a reversão para cargos integrantes do PlanO de Classificd.~ú de
Cargos instituído pela Lei n' 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Sala das Sessões, 17 de junho de 19-82.- José Lins- Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N' 135, DE1982
Nos úirffios reglmentãTS~ requeferllôs-urgênciá·.:...:. arL 371' alínea b --para o
Projeto de Lei da Câmara n' 58,-de 1982 (n• 5.441-B/81, na origem), que "dispõe sobre a constituição e funci9n~úil.eri.tõ- qas sociedades centralizadoras de
oper3:ções das empresas produtoras de ~-çúcar ou de álcool, e dá outras providências".
Sa_Ia das Sessões, 17 dejun~o de 198?.- Humberto Lucena- Nilo Coelho.
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Parágrafo único. A renda mensal vitalícia referida neste artigo serã
subvenciOnada com recursos próprios do FUNRURAL e com reservas provenientes d<i.s dispánibTiidades a que- alude o art. J9 do Decreto-lei n~" 9.882, de
16 de setembro de 1946.
Art. 3'>' Aos beneticiáríos desta Lei aplicam se, no que couber, as disposições dos§§ }9 e 2~' do art. 29eas do art. 3~'da Lei n~' 6.179, de 11 de dezembro
de 1974.
A rt. 49 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) días contados de sua publicação.
Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6~" Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Estes requerimentos serão vo·
tados após a Ordem do Dia da presente sessão, nos termos do art. 375, item
II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (Oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n!? 401, de 1982), do Projeto
de Decreto Legislativo n' 28, de 1981 (n' 106/81, na Câmara dos
Deputados), aprovando 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 Aviação Civil- CLAC, aprovadas
pela 4• Assembléia do referido organismo internacional, realizada
em Bogotá, de I a 5 de dezembro de 1980.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)-. Esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia, vaí-se passar à apreciação do Requerimento n~' 134, de
1982, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n~" 66,
de 1982.
Em votaçã-o o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.

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

Discussão, em turnO único,- do Projeto de Lei da Câmara n~' 66,
de 1982 (n' 4.441/81, na Casa de Origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a reversão para cargos
integrantes do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei
n' s·.645, ddó âedezembro de 1970 (dependendo de pareceres das
Comissões de Serviço 'Público Civil e de Finanças).
Soqcito ao nobre Senador Bernardino Viana o parecer da Comissão de
Serviço Público CiviL

É a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 28, de 1981
(n' 101/81, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Cong~esso Nacionãi _aprovou, -nos termos _do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETb LEGISLATIVÓ N•

, DE 1982

Aprova os textos das Resoluções A4-I, que modifica o Artigo 13,
e A4-3, que introduz o Artigo 12~BIS do Estatuto da Comissão
Latino~Americana de Aviação Civil- CLA-C; aprovadas pela 4~ Assembléia do referido organismo internacional, realizada em Bogotá, de
I a 5 de dezembro de 1980.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São aprovados os textos das ~~soluçõçs A4-l_, q_ue_ modifica o
Artigo 13, que introduz o Artigo 12-BIS no Estatuto da Comissão--LatinoAmericana de A viação Civil- CLAC~ aprovadas pefa 4' Assemblêia do _refe~
rido organismo internacional, realizada em Bogotá, de I a 5 de dezembro de
1980.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor nã data de sua publi~•

.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Item

2:··

Discussão, em- segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9
122, de 1981, de autOiia do Senador Jorge kalu_rrie, que dísPõ-e sobre
amparo aos trabalhadores da borracha e dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n• 122, de 1982, da Comissão
- de Redaçào, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a enCerrada.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovadO,
nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
-A matéria vai à Câmãra dos -DePUtados.
É o seguinte o projeto aprovado

Redatão do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
de Lei do St:inã.do n9 122, de 1981, que dispõe sobre amparo aos trabalhadores da borracha e dá outras providências.
O Congresso-Nacional decreta:
Art. I!? Os trabalhadores da borracha, assim definidos pelo Decreto-lei
n9 9.882, de 16 de setembro de 1946, passam a ser amparados pela Previdência
Social rural, desde que hajam completado 60 (sessenta) anos de idade.
Art. 29 Os trabalhadores, nas condições desta Lei, farão jus a uma ren--da mensal vitalícia a cargo do FUNRURAL, devida a partir da data de apresentação do_ requerimento, igual a 2 (dois) salários míniinOs de maior Vcilor vigente no País, sem prejuízo da assistência médica no-S -mesrrios -moides da
prestada aos demais beneficiários da Previdêncí3. S-ociaf rural.
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O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI. Para emitir parecer.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
De iniciativa Presidencial, vem a exame dessa Comissão Projeto de lei,
visando a diSpor sobre a reversão para cargos integrantes do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei no 5.645, de 1970.
O projeto, examinado pela Cârilãra dos Deputados, mereceu aprovação.
Vazado em cinco artigos, estabelece que o funcionário aposentado por
invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, quando julgado
apto· eiri fnspeção de saúde, reverterá à atividade para cargo integrante do
Plano de Classifi~ção, instituído pela Lei n• 5.645, de 1970.
Entre as hipóteses, para obstaculizar a aludida reversão encontram-se a
de contar o aposentad_o 60 (sessenta) anos de idade tempo de serviço para
aposent~dor~a voluntária, incluído o- tempo de inatividade.
Estabelece, ainda, que a reversão independerá de existência de vaga e farse-á para cargo de vencimento equivalente ao do cargo ocupado na data da
aposentaria, resultante d3: transformação ou reclassificação posterior à aposentaria, e integrante da classe que tenha servido de base à revisão dos proVelilós determinada pela Lei n9 6.703.
Quando do envio da matéria à Câmara dos Deputados, ela se fez acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do DASP, aduzindo que:

n·aa teí"

n' 5~645, de 1970, que estabeleceu diretrizes
. "O ari.
para ã implantação dC)Plafl'O--de ClaSslficaçãQ de Cargos determinou
a expedição de normas regulamentares específicas disciplin-ando as
forni.as de provimentos de cargos pertencentes ao novo sistema, não
lhes sendo aplicáveis as disposições, relativas ao assunto, contidas
· na Lei n• !.711, de 28 de outubro de 1952.
2.- Qcorre que jâ-na fase de -ultiirlação da implantação do Pla-- ilo, estão-Se verificando as SitUações erii cjue--05 fUncionárioS aposéntados por invalidez são julgados aptos para retornarem à atividade.
3. A efetivação da reversão tem encontrado óbice na inexistência de vagas, conseqüente da implantação do novo Plano de
Classificação e na suJeiçãO ·dos servi doTes públicOs, em geral, ao regime da legislação trabalhista, em face do que se tem criado empregos e exfingU:iâO os cargos.
4. Em virtude do exposto o anexo anteprojeto de lei, destinado a disciplinar o assunto contemplou a criação automática de cargos com assu~ção do__e_xerdcio pelo funcionário que reverta à atividade, independentemente da existênéia- de claro na lotação considerªda ajustada, com isto, nos percentuaiS fixados para a progressão
funcional.
_5. Impede considerar que a proposição objetiva, também,
preencher lacuna da legislação, que só prevê a reversão de funcio-

•

•

nãrio aposentado com proveritos integrais por invalidez decorrente
de doença profissional ou moléstia grave contagiosa ou incurávelLei n9 1.050."

Considerando que o projeto, se acolhido, não acarretará aumento de
despesa e que o funcionário aposentado por invalidez e revertido ao serviço
público nos seus termos, será submetido a exame médico periódico na forma
que se dispuser em regulamento, nada vemos no âmbito desta Comissão, que
o possa invalidar, pelo que so_mos pela sua aprovação.
f! o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Gilvar. Rocha) -

•

Solicito ao nobre Senador

Martins Filho o parecer da Comissão de Finanças .

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_ ___ _ _
Com fundamento nO attigo 51 da Constituição o Senhor President~ da
República submete à deliberação do Congresso Nacional, projeto de lei que
dispõe sobre a reversão para cargos integrantes do Plano de Classificação de
CargOS instituídos pela Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
A Mensagem Presidencial se faz acompanhar de Exposição de Motivos

do Senhor Diretor Geral do DASP, que destaca:

uo art.

•

13 da Lei n"' 5.645, de 1970, que estabeleceu diretrizes

para a implantação do Plano de ClassificaÇ.ij.o de Cargos dete_rminou

a expedição de normas regulamentares específicas disciplínando as
formas de provimento de cargos pertencentes ao novo sistema, não
lhes sendo aplicáveis as disposições relativas ao assunto contidas na

Lei n• 1.711, de 28 de outubro de 1952.
OCorre quejã na fase de ultimação da implantação do Plano,
estão se verificando a~ situações em ~e os funcionários ~p?senta
dos por invalidez são JUlgados aptos para retornarem à atiVtdade.
A efetivação da reversão tem encontrado óbice na inexistência
de vagas, conseqUente da implantação do novo Plano de Classificação e na sujeiÇão dos servidores públicos, em geral, ao regime da
legislação trabalhista, em face do que se tem criado empregos e extinguido os cargos.
Em virtude do exposto o anexo anteprojeto de lei, destinado a
disciplinar o assunto contemplou a criação automática de cargos
com assunção do exercicio pelo funcionário que reverta à atividade,
independentemente da existência de claro-na lotação considerada
ajustada, com isto, nos percentuais fixados-p-ara -o progresso funcional.
Impende considerar que a proposição objetiva, tambêm,
preencher lacuna da legislação, que só prevê a reversão de funcionãrio aposentado com proventos integrais por invalidez decorrente
de doença profissional ou moléstia grave contagiosa ou incurável-

Lei n• 1.050.
Outros aspectos que merecem destaques são aqueles eni-que se
admite a reversão para cargo de denominação diferente dos correlacionados com o cargo ocupado na data da aposentadoria e eliminação da exigência de posse, pois a criação do catgo ocorre com o
exercício.''

•

Na Câmara dos Deputados a matéria colheu aprovação do Plenário
após tramitar pelas Comissões Técnicas daquela Casa.
Sob o aspecto financeiro, que nos cabe analisar é de se destacar que a
medida proposta não acarretará aumento de despesa e poderá até reduzi-las,
ao reverter os servidores ao serv~çÇJ ativo qu~ndo considerados aptos.
São regras destinadas a regula-r a reversão de fu-ncionários aposentados
por invalidez, preenchendo lacuna existente na legislação em vigor.
A Exposição de Motivos esclarece plenamente os fins a que se destinam
as novas normas.
Face ao exposto, nada tendo a opor ao projeto, opinamos pela Sua aprovação.
~ o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Os pareceres são favorãveis.

•

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em
turno único.
O Sr. Nelson Carneiro - Peço a palavra, Sr. Presidente.

o
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SR. !'RESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre

Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (Para encaminhar a discussão. Sem revisão do orador.) - S_r. Presidente, Srs. S~nadores, o projeto objeto de exame,
hoje, pelo Senado, e da maior relevância- e da maior justiça, porque devolve
ao Serviço Público aquele funcionário aposentado por invalidez, quando julgado apto em ínspeção de saúde.
Apenas estranho, Sr. Presidente, qtie no§ }9, letra a, se declare que:
.. Não poderã reverter o aposentado que contar 60 anos de ida-

de."
Ora, Sr. Presidente, quanto servidor que foi aposentado por invalidez e
que, depois, pode reverter ao serviço após 60 anos e pode trazer a sua contribuição valiosa para o serviço público. Por que essa punição ao velho, no Ano
Internacional da Velhice? Se o que se querê trazer para o serviço público to_d_ps_aqueles funcionários que foram afastados, mas que depois se tornaram
__ aptos, por que punir aqueles que completaram 60 anos?
Esse eu acho, Sr. Presidente, que é um erro do projeto que estamos examinando em regime de urgência, porque se impede que o aposentado que
c.ontar .60 anos de idade, por mais lúcido, por mais ilustre e por mais brilhante
que seja, possa voltar ao serviço atiVó.

O Sr. Paulo Brossard -

Permite o nobre Senador?

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra.
O Sr. Paulo Brossard- Só nãO poSso deíxar de manifestar a minha divergência-num perito da sua argum-entação: é qUando, mencionando a idade
de 60 anos, diz "por que o projeto ê contra os velhos, no Ano Internacional
da Velhice?" V. Ex• tem 60 anos e não é um velho.

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito o6rigado a V. Ex•
Mas, Sr. Presidente, não poderia deixar de consignar a minha estranheza
pelo fato de que, num País onde a aposentadoria compulsória é aos 70 anos
- e há hoje um movimento maior para que essa aposentadoria se prolongue
atê os 75 anos- se puna aquele funcionário capaz, que pode voltar ao serviço público aos 60 anos.
V. Ex• sabe que hã figuras ilustres, neste País, que atravessaram até os 90
anos. O Ministro Eugênio Gudin ê um deles. Portanto, acho que essa discriminação de impedir que um maior de 60 anos reingresse no serviço público,
quando não há, Sr. Presidente, nenhum motivo para isso não está correta. A
solução s_eria destacar esse dispositivo e rejeitar essa alínea a, para que os aposentados desde que não tivessem atingido a idade da compulsória e estivessem
em condições de voltar ao serviço atjvo,_ voltassem se fosse da conveniência
deles e do Governo.
O Sr, Humberto Lucena -

Permite V. Ex• l.!m aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra.
O Sr. Humberto Lucena - Desejo concordar plenamente com V. Ex•
qUe, mais um à vez, deferide uma medida de alto alcance social. V. Ex• tem o
- apoio da nossa Bancada.

O SR. NELSON CARNEIRO -

Muito obrigado.

Eu não sei, Sr. Presidente, se eu ainda poderia apresentar uma emenda
para retirar do§ I"' a alínea a. Se V. Ex• entender regimentalmente que isso é
possível, eu a apresentarei para que todos os funcionários possam reverter ao
serviço atê que completem 70 anos. Por que o que tem 59 anos pode reverter
- 59 anos e 9 meses, 5~ anos e 11 meses - e o de 60 anos não pode?
De modo que a minha emenda, Sr. Presidente, se for possível, é apenas
excluindo a letra a. do § I"', do art. 1"'.
Consultaria a V. Ex•, Sr. Presidente, se ê possível enviar à Mesa uma
emenda .

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Como o projeto encontra-se
em regime de urgência, V. Ex• terã que formalizar sua emenda, que terá um
parecer aqui em plenário, ainda nesta sessão.

O SR. NELSON CARNEIRO -Sr. Presidente, estou formalizando,
neste momento, a emenda. (Pausa.)

Q SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Sobre a mesa, emenda que vai
ser lida pelo Sr. I..,RSecretãrio.

"t lida

a

seguinte

EMENDA N• 1
(De Plenãrio)
Suprima-se a letra ••a" do art. }9 do projeto.
Sala das Sessões, 17 de junho de 1982.- Nelson Carneiro.
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Continua em discussão o projeto e a emenda apresentada. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro encerrada a discusM
são.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Estando a matéria em regime
de urgência, solicito ao nobre Senador Berr:ardino Via_na,_ o _pa_!"~~er_ÇI~ Comissão de ConstituiÇão e Justiça, sobre o projeto e a e_menda apresentada.
O SR. BERNARDINO VIANA -A emenda é constitucional e jurídica.
Nada hã contrário a sua adoção e muito louvãvel inclusive. E favorável o
nosso parecer na Comissão de ConstituiÇão e Justiça ao projeto e â emenda.
,

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- O nobre Senador Bernardino
Viana tambêm darã o Parecer da Comissão de Serviço Público Civil.
O SR. BERNARDINO VIANA - A Comissão de Serviço Público Civil
também se manifesta favorável à emenda, porque não poderão ser nomeados
aqueles funcionários que tiveram mais de 70 anos de idade, que atingiram a
compulsória: mulher 65 e homem 70. Em face do exposto, o nosso parecer
também é favorável, na Comissão de Serviço Público Civil. e só tenho alouvar o autor da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Solicito ao nobre Senador
Martins Filho o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. MARTINS FILHO -Sr, Presidente, tendo em vista a exposição
feita pelo nobre Senador Nelson Carneiro, a ComiSSão de Finanças, por meu
intermédio. está de pleno acordo com a emenda apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Passa-se à votação do projeto.
O Sr. Paulo Brossard -

Sr. Presidente. peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Úilvan Rocha)- Concedo a palara ao nobre Senador Paulo Brossard, para encaminhar a votação do projeto.
O SR. PAULO BROSSAIID (Para encaminhar~-Sem revisão do orador,)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Para uma brevíssima observação. É que suprimida a letra a torna-se necessário dar nova redação ao§ 19. Teria uma letra b, sem ter a letra a. E, sendo apenas a letra b e nã.o havendo mais uma letra, creio que o§ 1"' deveria ter
esta redação:
uNão poderá reverter- o aposentado que contar tempo de serviço suficiente pará a aposerfeadoria -voluntária."
Quer dizer, suprime também a letra b, que ficará formando o§ 19 na continuação do seu enunciado principal, depois de contado.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Solicito ao nobre Senador que
envie esse tipo de observação à Comissão de RedaÇã-o, para qUe sejá escoimado de qualquer dúvida o espírito da emenda que vai Ser votada.
Em votação o_ projeto sem prejUíZo da emenda apresentada.
Os Srs. Senadores -que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
E o seguinte o projeto aprovado, ressalvada a emenda;
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 66, de 1982
(N• 4.441/81, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presjdente da República

Dispõe sobre a reversão para cargos integrantes do Plano de
Classificação de Cargos instituído pela Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
O Congresso Nacional deáCta:
Art. }9 O funcionário apOsentado por in-valideZ, com proventos proporcionais ao tempo de serviÇo, quando julgado apto em inspeçilo de saúde,
reverterá à atividade para cargo integrante do Plano de Clsss,ificação de Cargos instituído pela Lei n• 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 suficiente pai-a aposentadoria voluntária, incluído o
tempo de inativídade.
§ 29 Nas hipóteses previstas no pai'ágrafo anterior, o funcionário continuará na inatividade, permanecendo inalterado o fundamento legal de sua
aposentadoria, com a conseqUente proporcionalidade de pi-aventas.
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Art. 29 A reversão independerá da existência de vaga e far-se-â para
cargo:
a) de vencimento equivalente ao do cargo ocupado na data da aposentadoria:
b) resultante de transformação ou reclassificação posterior à aposentadoria;
c) iittegrante da Classe que tenha servido de base à revisão dos proventos
determinada pela Lei n• 6,703, de 26 de outubro de 1979.
§ 19 Os funcionários de qUe trata esta lei serão investidos em cargos automaticamente criados 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
observância dos percentuais fixados para progressão funcional.
Art. 39 O funcionário a que se refere o caput do art. 19 desta lei será
submetido, periodicamente, a exame mêdico, na forma que se dispuser em regulamento.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Em votação a emenda, de plenáfio, do nobre Senador Nelson Carneiro.
os Srs. Senadores quê a aProvam queiram permanecer sentados. (Pausa,)
Estã aprovada.
A matéria vai à Comissão d_e Redação.

•

•

~
O SR, PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Passa-se, agora, à apreciação
do Requerimento n9 135/82, lido no Expediellte, de urgência para o Projeto
~de Lei da Câmara n• 58, de 1982.
Em votação o requerimento.
Os Srs. SenadOreS qUe o a-prOvam quei~am permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento! passa-se à apreciaçã() d_a matêria.

Discussãq, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 58,
de 1982 (n_9 5.441/.81, na Casa de origem), que dispõe sobre a constituição e o funcionamento das sociedades centralizadoras de operações das empresas produtoras de açúcar ou de ãlcool, e dã outras
providências (dependendo de paiecer da Comissão de Economia)
Solicito ao nobre Senador Luiz CavalCante o Parecer da Comissão de
ECónóm-üi. O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS - AL. Para emitir parecer)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Proveniente da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei n9 58/82 é submetido ao exame desta douta Comissão de Economia.
A proposição dispõe sobre a constituição e o funciOnamento das sociedades centralizadoras de operações das empresas produto~as de açúcar ou de
álcool, e dá outras providências.
O autor da matéria, o ilustre Deputado Nilson G-ibson, justifica a sua
iniciativa -com.- Os seguinteS argumentos:
A agroindústria do- aÇúciir -e do á-lCoOl no Brasil ê importante
para a economia nacional, pelo seu papel no abastecimento interno,
nas exportações, e pelas possibilidades de substituição das importações de petróleo, através do uso do álcool, que, na realidade. pode
ser bem extensa.
Nos últimos anos, a atividade açucareira e alcooleira tem enfrentado problemas difíceis, que·se intensifiCam cada vez-mais, precisando de soluções que estabilizem o setor e propiciem seu desenvolvimento. Em vista dessa necessidade, e animados pelo reconhecimento geral da existência de certas distorções na evolução sócioeconômica brasileira, entendemos que a instítuição de sociedades
centralizadoras de operações das empresas produtoras de açúcar ou
de álcool é_ pr~suposto da experimentação de um sistema de legislação especial à economia nacional.
Aprovando o presente projeto de lei, estaremos dando uma
coriirTbuíÇãOão-aprimoramento das atividades, distribuições ecomercialização do açúcar e álcool, conciliatldo os interess~s de produtores e consumidores.

•

•

•

•

Nesse sentido, a pretensão é a de possibilitar a associação de_ empresas
produtoras de açúcar ou de álcool em sociedades centralizadoras de operações-_ para -a- consecução de objetivos comu-ns.
Essas sociedades centralizadoras poderão ser çonstituídas, de, no rilír'ümo, 5 (cinco) associados, sem limitação quanto ao número máximo~ cuja
subscrição das quotas-partes do capital social será em função da produção
efetiva das associadas.
É oportuno ressaltar que as sociedades ~ntralizadora~ .de operações das
empresas produtoras de açúcar o.u de álcool, além das atribuições que lhe forem delegadas pelo IAA, objetivarão:
)9) vendas em comum;
29) compras em comum; e
39) assistência técnica.
Além desses objetivos, os quais dispensam maiores justificações, a importância de tal iniciativa pC,-de ser expressa pela faculd3.de de que disporão
essas sociedades para submeterem os produtos que lhes forem entregues para
a venda a novos processos de industrialização, de acordo com as exigências
do mercado consumidor ou das determinações \e_gais a _respeito.
'
Poderão, ainda, prover seus associados de adiant_amen_tos -para custelo de
seu process-o produtivo. Essa provisão será por conta da produção que está
sendo ou que deva ser entregue pa;ra comercialização, setn que isso cátàtteri~
ze ·operação de mercado finanó:ltõ_j:mi'a Os fins da legislaçãO pertinente.
Do exposto, somos pela aprovação do presente proJeto tendo em vista a
racionalidade que traz à produção e comercialização do açúcar e do álcool,
bem como por enquadrar-se ao regime tributário vigente, facilitar a gerência
intervencionísta do Estado na economia álcool-:açucareira e pelos benefícios
sócio-econômiCáS- qu-e--advirão para os consumidores e_ pa_r_a a Nação.

Voto do Relator
Nosso voto é pela ap~ovaçãb do projeto, com as emendas que apresentamos, a fim de amoldar a. p·roposh;ão sem, entretanto, distanciar-se do original, objetivando a preservação da coerência legislativa ná que for aplicável.
EMENDA N' I-CE
Dê-se ao parágrafo úniç-o do art. 19 a ~eguinte_redação~"Parágrafo único. As sociedades referidas neste artigo serão
constituídas de, no mínimo, d_ois a_ssociados, sem li!fiitação _qu~nto
ao número máximO."
EMENDA N• 2-CE
Dâ~se

nova redação ao art. 29, nos seguintes termos:

"Art. 29 As sociedades centralizadoras de operações das empresas produtoras de açúcar ou de álcool têm forma pr~pria e natureza civil, e distinguem-se das demais sociedades pelas seguintes características essenciais."
EMENDA N• 3-CE
Acrescente-se ao Parágrafo único, do art. __ 3_9;_
"Parágrafo único. As _s.ociedades de que trata este artigo poderão, ainda, exercer outras atribuições afins-, que lhes forem delegadas pelo Instituto do Açúcar e do Álcool."
EMENDA N• 4-CE

..

Suprima-se os artigos 99, § 49 do art. 12, todo o Capítulo VII, constante
do art. 20 ao art. 24 e art. 36 e seu Parágrafo único;ren:umerando-se os demais.
EMENDA N' 5-CE
Dê-se ao art. 25 do projeto a seguinte redação:
"Art. 25 A Assembléia Geral, regularmente f:Onvocada, é,
nos limites legais e estatutários, o órgão deliberativOSu-premó da sociedade centralizadora de operações das empresas- produtoras associadas."
EMENDA N• 6-CE
Dá-se nova redação ao art. 3-5, nos seguintes termos:

•
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"Art. 35 o-conselho de Administração será coinposto exclusivamente de representantes das associadas, eleitos pela Assembléia
Geral, com mandato não superior a três anos, púmitidas is reeleições por Iguais períodos."

EMENDA N• 7-CE
Suprima-se o§ 2<rdo art. 39, renumerando-se o§ 19 para Parágrafo único.
EMENDA N• 8-CE
Dê-se aO ·art. 43 a segUinte redação:
"'Art. 43 O desligamento da a_ssociada não desonera dos seus
compromissos assumidos perante a sociedade centralizadora de
operações das empresas produtoras de açúcar ou de álcool ou terceiros, com a cc-responsabilidade desta."
EMENDA N• 9-CE
Acrescente-se ao Projeto de Lei o seB;uinte -ãfti"gO, sob o número 53,
renumerando-se o atual arti_go 53, e seguinte:
uArt. 53 O Poder ExecutiVo, dentro do prazo de noventa
dias, a partir da publicação da presente Lei, deverá baixar a regulamentação necessária à sua execução."
Assim, com as emendas apresentadas, o objetivo almejado pelo nobre
Deputado Nilson Gibson seria, sem dúvida, alcançado.
Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação do projeto.
Ê o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - O parecer da Comissão de
Economia conclui favoravelmente ao projeto, com 9 emendas que apresenta.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto e das
emendas.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino para discutir a
matéria.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Para discutir o projeto. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apenas para registrar o m~u apoio à proposição que me parece criativa e
que vem abrir possibilidade de associações muito promissoras e muito necessárias às empresas que operam no setor da agroindústria açucareira, entre as
quais situam--se numerosas, no norte do meu Estado, no Rio de Janeiro.
Trata-se de matéria, por conseguinte, de grande interesse para a economia do Rio de Janeiro, razão pela qual não queria deixar de me manifestar,
a,inda que brevissimamente, de acordo c1im a proposição, declarando aqui o
meu voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
~
--E o segUinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 58, DE 1982
(N' 5.441/81, na Casa de origem)

Dlopõe !!Obre

1 oomtllúlçli! e o ftllldoMmentn das secledades
de operl:ç6es das empresas prodlltoru de açúcar ou de
ákool, e d' outras pro'ridêudas.

eet~tnllzadoras

O CongresSo ·N acionat decreta; ·
CAPITULO I
Das Sociedades Centralizadora de OperaçõeS
das Empresas Procluioras de AçúCil' ou elo Álc:ool

Art. I' As empresas produtoras de açúcar ou de ãlcol poderão
associar-_s_e, ·pata a corisecução de objetivos comuns, em Sociedades centralizãdoras de operações, na forma e nos limites desta lCi.
Parâgrá:fo único; Às sociedades referidas neste artigo serão constituí~
das de, no mfnimo, 5 (ci~co) asso'?iados, scrit limitação quanto ao nl1mcro
máximo.
Art. 2t J!._s sociedades centralizadoras de operações das empresas pro~
dutoras de açúcar e âlcool têm forma prÓpria e natureza ciyil, não estando. sujeitas à falr!:ncia, e ~stinguem-Se das demais sOCiedades pelaS seg"uintes carac-terísticas essenciais:
. I - adesão voluntári8 e restrita às empresas produtoras de açíicar ou de
álcool como tais registradas n_o Instituto do Açúcar e do Álcool, nos termos
da legislaçio- de intervenção estatal na economia álcool-açucareira;
· II - variabilidade do capital social;
III - prOporcionalidã.de na subscrição das quotas-parieS do capital da
sociedade, em função da produção efetiYa dã.s associadas;
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IV - quorum para que a Assembléia Geral se instale e delibere, baseado
no número de associadas presentes à reunião e não na participação no capital
social;

siÍlgularitiade do vow nas deliberações da Assembléia Geral;
VI - distribuição das sobras líquidas do exercício, às associadas, proporcional às operações realizadas por estas durante o exercício social;
VII - inalienabilidade das quotas-partes do capital.
V -

CAPITULO II
Dos Objetivos das Sociedades Centralizadoras
de Operações das Empresas Produtoras
de Açúcar ou de Álcool

A rt. 31' As sociedades centralizadoi-aS de operações das empresas produtoras de açúcar ou de ãlcool poderão ser constituídas para a consecução,
alternativa ou cumulativa, dos seguintes objetivos:
I --vendas em comum;
II - compras em comum;
III o:- assistência técniCa.
Parágrafo ú!lico. As sociedadCs_ de que trata este artigo poderão, ainda,
exercer outras atribuiç_ões, que lhes forem delegadas pelo Instituto do Açúcar
e do Álcool.
Art. 4º Consideram-se de venda em comum as sociedades centralizadoras de _opera~ões das empresas produtoras de açúcar ou de álcool que teilham
por objeto a comercialização da produção de suas- aSsociadas.
§ 1"' As sociedades centralizadoras de vendas em comum poderão submeter os produtos que lhes forem entregues para venda a novos processos de
industrialização, em !unção das exigências do mercado consumidor ou das
determinações- legais a respeito.
§ 29 As sociedades centralizadoras de vendas em co~um de que trata
este artigo poderão pfover suas associadas de adiantamentos para custeio de
seu processo produtivo, por conta da produção que está sendo ou que deva
ser entregue para corqercialização na forma do estatuto social, sem que isSo
caracterize operação de mercado financeiro, para'ós fins da legislação pertirtente.
Art. 5'i' Con~íderam-se de compras em comum as sociedades centraliza~
doras de operações das empresas produtoras de açúcar ou de âlcool que se
destinem à aquisição de bens de produção ou de consumo, de matérias~
primas, de pr.oduto_s intermediãrios, de insumos, de material de embalagem e
asserrielhados, destinad9s às associadas e necessários ao processo produtivo
destas.
Parágrafo úniCo~ Os Produtos adcjuiridOs em -CO'"JIUffi pelas sociedades
de ,que trata este artigo serão transferidos às associadas. a preço de custo,
acrescido das despesas administrativas, ou faturados pelo fornecedor diretamente às associãâas, ~critério da sociedade.centralizadora e nas quantidades
por esta indicadas.
Art. 6º Consideram-se de assistência técniCa as sociedades centralizadoras de operações das empresas produtoras de açúcar ou de ãlc~ol cujo objeto seja a prestação de serviços de asscssoriã. àS asso-ciadas, em áreas técnicas,
administrativas, operacionais e de pesquisas.
Art. 7<t São mistas as sociedades centralizadoras de operações das empresas produtoras de açúcar ou de álcool constituídas para a realização de
mais de um dos objetivos- enumerados no art. 39 desta iei.
CAPITULO III
Da Constituição das Sociedades Centralizadoras
de Operações das Empresas Produtoras
de Açúcar ou de Álcool

SEÇÃO I
Do Ato Constitutivo
Art. 8"' As sociedades centralizadoras de operações das empresas produtoras de açúcar ou. de álcool serão constituídas por aeHOeritção dei Assembléia Geral de, no mínimo, 5 (cinco) fundadoras.
§ }9 Da Assembléia previSta no caput deste artigo será lavrada ata que
conterá, necessariamente, sob pena de nulidade:
I - a denominação da. sociedade constituída, a sede e objeto social;
II - a qualificação completa das associadas fundadoras e de seus respectivos representantes legais, presentes _à Assembléia;
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III - o valor subscrito do capital da sociedade, o número de quotaspartes em que esse capital se dividiu e o número de qu_otas-partcs que coube a
cada nma das empresas fundadoras;
IV - a aprovação do _estatuto JioOCial.
§ 29 A ata de constituição e o estatut.o da sociedade, quando não trans·
criiO naquela, serão assinados pelos representa!Ítes legais de.todas as fundadoras.
Art. 99 As sociedades centralizadoras de operações das empresas produtoras de açúcar ou de álcool poderão ser constituídas também por instrumento público, com o mesmo conteúdo básico enumerado no § I 9 do art. 89
desta lei.

•

SEÇÃO II
Do Estatuto Social

Art. 10. O estatUto deverã, ÕbrigãtoriamentC, mencionar aS característicaS essenciais da socieCfadç, referídas no art._ 29. desta lei, bem 'como:
I - a denominação, a sede e área de ação da sociedade;
II - o prazo, determínado ou indeterminado, de sua duração;
III -:- o capital mínimo, o valor da quota-parte e a forma e condições da
respectiva realização;
IV - a modalidade em que se classifica a sociedade, em função de seu
oi;Jjeto, conforme mencionada no art. 39 desta_lei;
c

V - o processo de admissão, retirada, eliminação e exclusão de associadas, e as_ coridições de restituição das quotas-partes do c-apital às associadas
desligadas da sociedade;
VI - os direitos e -obrigações das associadas perante a sociedade;
VII - o critério de retorno das sobras líquidas;
VIII - a composição dos órgãos de administração e fiscalização e a respectiva competência;

•

IX - o processo de convocação e instalação de Assembléias Gerais, ordinãrias e extraordinãrias;
X- o critério de representação legal das Associadas junto à sociedade;
XI - as condições e proceç:imentos para refOrma do estatuto;
XII -- a fixação de competência para alienar ou adquirir imóveis;
XIII-:- as hipóteses de dissolução voluntária da sociedade e o destino do
fun.do de reserVa,. depais.de satisfeita~ as .obrigações sociais;
XIV - o número mínimo de associadas;
XV - a fixação do exercício social e a data de levantamento do balanço
geral.

SEÇÃO III
D1s Formalidades Complementares

ArL 11. Fundada a sociedade, esta, por seu Presidente, requererá ao
Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool autorização para seu funcionamento, instruindo o pedido com os seguintes documentos:
1- cópia da ata de constituição ou certidã_o da serventia que lavrou o
instrumento público;
II -cópia do estatuto social, se a íntegra deste não houver sido transcrita na ata ou na certidãq a que se refere o· inciso anterior;
III - cópia da lista nominativa das associadas fundadoras.
Parágrafo único. O requerimento deverá ser protocolado no Instituto
do Açúcar e do Álcool no,prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data
da assembléia de fundação.
-

•

Art. 12. O Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool decidirã, no
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de protocolo do requerimento a
que se refere o parágrafo único· do -artigo anterior, sobre a existência ou a inexistência de condições da regularidade ou irregularidade da documentação
ap-resentada.

§ I• Deferido o pedido, o Instituto do Açúcar e do Álcool devolverã à
sociedade duas vias, devidamente autenticadas. dos documentos que o ins-truíra-ql,juntamente com ofício ao Registro Civil de PessÕas Jurldicas, comunicando a aprovação do ato constitutivo da requerente.
§ 29 Se qualquer das condições {i que se refere este artigo não tiver sido
atendida satisfatOriamente. o Presidente do Instituto do Açúcar e do .4Icool

•
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concederá à requerente O prazo -de 60 (sessenta) dias para sanar a falha, findo
o qual, se não o· fizer, o pC:dido serã automaticamente arquivado.
§ 39 Do indeferimento do pedido caberá recurso ao Ministro. da Indús.
tria e do Comércio, no praz<fde 30.(tririta)'dias; contados de· sua publicação
no Diário Oficia/ da UnÜio.
§ 4-l' Decorrido o prazo previSto -neste artigo sem manifeStação do Presidente do Instituto do Açúcar e do Âlcool, o ato constitutivo e demais documentos menciõnados no artigo antefiói' cOõSidcrar-se-ão aprovados, Podendo a requerente promover sua inscrição nO Registro Civll de Pessoas J\lrídicas, mediante eXibição do protocolo do requerimento.
Art. 13. A sociedade centralizadora de operações das empresas produtoras de açúcar ou de álcool procederá à inscrição de seu ato constitutiVo, estatuto e lista nominativa de fundadores no Registro CiVil de Pessoas Jurídicas
do Munic.ípiO ein que tiver sUa sede, com o· que adquirirâ personalidade .jurídica, tornando-se apta a funcionar.

•

Parágrafo único. A sociedade encamínharã ao Instit~to do AçúCar e ao
Álcool cópia da certidão de inscriÇão no Registro Civil de- Pessoas Jurídicas
dos a tos de sua constituição, no prazo de 10 (dez) dias, contados da respectiva
publicação oficial.
Art. 14. A autorização, expressa ou tácita, de funcionamento caducará,
automaticamente, se a sociedade centralizadora de operações das empresas
produtoras de açúcar ou de álcool não c::ntrarem.atividades nos 180 (ceilto e
oitenta) dias seguintes ao de sua inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídip
cas.
Parágrafo único. Tendo caducado a autorização de que trata este arti~
go, o Instituto do Açúcar e do Álcool expedirá comunicação ao Registro Civii de Pessoas Jurídicas, que darâ baixa nos documentos arquivados, cancelando o registro da sociedade.
CAPITULO IV
Do Capital Social
Art. 15. O capital social das sociedades centralizadoras de operações
das empresas produtoras de açúcar o.u. de ãlcool serã dividido em quotaspartes cujo valor serã fixado pela Assembléia Geral.
Art. 16. Para a integralização d<> capital social, o estatuto poderâ estipular o pagamento das quotas-partes ~ prestações periódicas, independentemente de chamada.
Art. 17. É vedado às sociedades centralizadoras de operações das empresas produtoras de açúcar ou de álcool distribuir qualquer espécie de benefício, vantagem- Oü privilêgio~ financeiros .ou não, cm função de quotaspartes subscritas pelas associadas ..
CAPITULO V

Do ·Fundo de-- Reserva

•

Art.l8 .. ,Das sobras líq\Jidas apu~ad~s pelas socied.ades centralizadoras
de operações das empresas produtoras .de aç\.Í.car ou de ãlcool, em _cada
e:xefcício social, 5% (cinco por centp) serão aplicados na constituição (le_um
fundá de reserva, que 'não excederã de_IO% (dez por cento) do capital social.
§ 19. O fundO de rés.erva de que tr~t~ este artigo tem P,o.r finalidade assegurar a integridade do capital soci'al, podendo ser.utiliz_acjq para compensar
eventuais -perdas l~quidas, no e~ercício. em que ocorrerem,
§ 2' A-Assembléia Geral poderá criar outros tundos, com rec1:-1rs_ps destinados a fins eSpecifiqos, fixando os çrit~ríos de forms,ção; aplicação e liquidação ..
CAPITULO VI

Dosi':Ll:Yros

•
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Art. 19. As sociedades centralizadoras de operações das emPresas produtoras de ~çúcar ou de álcopl deverão: possuir, alán dos livros fiscais_ ecomerci~is obrigatórios, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades:
I - Livro de Matrícula;
II - Livro de Atas das Assembiê:ias Gerais;
III - Livro de Atas do Conselho de Administração;
IV - Livro de Atas do Conselho Fiscal;
V - Livro de Presença: das Associadas nas Assembltias Gerais .
Parágrafo único; E facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fi·
chas.

CAPITULO VII
DQ Regime Tributário
Art. 20. As- sobras líquidas· distribuídas anualmente pelas sociedades
centralízadoras de operações das empresas produtoras de açúcar ou de álcool
serão cofltabitízadas pelas assOciada$: ·c-omo teCeitas operacionais para inte-grar o lucrO' real_a ser submetido a tributação d·o imposto de renda.
· Pàrãgrafo úniCo~ As sobras iiquid3.s a qu~ se refere este artigo não serão tributadas pelo imposto de renda na declaração anual das sociedades centl'alizadoras de operações das empresas produtoras de açúcar ou de âlcoo!.
Art. 21. . As sociedades centralizadoras de operações das empresas prop
dutoras de açúcar ou de álcool poderão participar de outras sociedades,
públicas OU privadas c;:m caráter excepcional, para atendimento 4e objetivos
actssófios oU c6mplen'lentares.
Pa:râgrafo único. Os 11-!crOs e dividendos oriundos·das participações a
que se refere este artigo, distribuídos às sociedades centralizadoras de operações, e-por estas: repassados- a suas aS:sociB.dâs, desde que jâ tributados nas
sociedades que oiigínariamerite os dis"iribuíiRiri; não ·sofrerão nova tributação
do imposto de renda nas sociedades centralizadoras de operações ou em suas
associadas, por força do que dispõe a alínea c do§ 29 do art. 43 do Decreto~ lei
n' 5.844, de 23 de setembro de 1943, e o art. 70 da Lei n' 3.740, de 28 de no·
vembro de 1958.
Art. 22. Não configura cirCulação de mercadorias a simples entrega,
físiCa ou Simbólica. da produção das as~ociadas às sociedades cenhalizadoras
de operações das empresas produtoras de açúcar ou de álcool, para venda, na
forma estatutária.
Art. 23. A _execução de serviços pelas sociedades centralizadoras de
operações das empres-as produtoras de açúcar ou de álcool, em favor de suas
assedadas, no cuiitpriinenfo de seus objetiv-os- estatutários; não configura
fato gerador do imposto municipal sobre serviços de qualquer natureza.
Art. 24. As sociedades centralizadoras de operações das empresas prop
dutoras de açúcar ou de álcool terão o mesmo tratamento fiscal qu~ as pessoas jurídicas em geral, no que se refere a eventuais operações que realizarem
com terceiros, devendo, para esse _efeito. os resultados dessas operações ser
contabilizados em separado.
·

CAPITULO VIII
Dos Órgãos Sociais
SEÇÃO I
Da Assembléia Geral
Art. 25. A Assemblêia Geral, regularmente convocada, é, nqs limites
legais e estatutários, o órgão deliberativo supremo da sociedade centralizadora de operações das empresas pro·dutoras associadas, ainda que ausentes ou
discordantes.
Parágrafo único. As deliberações nas Assembltias Gerais serão tomadas por maioria símples de votos das associadas presentes, ressalvada a hipótese prevista no parágrafO ú-nico do art. 32· desta lei.
Art. 26. _Compete ao Presidente do Cot\selho de Administra~o, observado o que dispuser o estatuto, convocar a Assembl~ia Geral.
Parágrafo único.. Se o Presidente do Conselho de Administração não
convocar a Assembléia Geral Ordinâria no prazo legal e na forma estatutária,
ou· a Assembl~ia Geral.Ext~aordinária no pfazo legal e na fo~ma estatutária,
OJl.~.As.s~mbl~ia G_er~:~lE-Xl_raor~inâri~, em cáso de ocorrência de motivO;s graves ou urgentes, a convocaÇão pOdêrã.Ser levada a_ efeito, isolada ou ~umulati
vamente., pelo Conselho Fiscal ou por um quint.o do númerO total de associa~
das.
·
Art. 27. A Assembléia Geral serã convocada mediante edital, publica·
do por três vezes, no mínimo, o qual•conterâ, aiêm do _local, data .e..hora da
reunião, a ordem do dia,- e, no c;aso de refo,rma do est:Jt_uto, a in4icação da
matéria.
Parãgrafo único. A primeira publicação do edital de. convocação deverã ocorrer, no mlnimó, lO (dez) .dias antes da data d~ignada para a As·
semblêia Geral.
Art. 28. Não havendo quo~, no horário estabelecido, para a insta·
laçã_o da. Assemblêíã Geral, esta Poderá ser instalada-em segunda ou ~erceira
convócaçãO, desde que assim peirnitã o estaiuto e conste do respectivo edital,
obs.ervado q. intervalo míníf11o de. l.(uma) hora entre uma convocação e outra.

-

2252

DIÁRIO DO CONGRESSO NACiONAL (Seção II)

Sexta"feira IS

Parágrafo _único: O quorum de ínstalação de ASsembléia Geral 6 o se.
guinte;
I - dois terÇos do núm-ero de associadas, em primeira convocaÇão;
II - metade mais uma dils aSsocíadas, em· segunda convocação;
Ill - com qualquer número. eih terceira convÕéacão.
Art. 29.- Anualmente, nos 4 (quatro) priMeiros meses subseq"üentes ao
têrmino do exercício social, a Asseiribléia Geral de associadas reunir-se-á ordiõãríamente' para deliberar sobre os segUíiiies assuriiõs:
I -prestação de contas do Conselho de Administração, Que compreen:..
de o· relatório-da administração sobre os negócios sociaiS e os'principliis fatos
administrativOs do eXercício findo~ e as seguintes demoilStcições financeiras,
acompanhadas das notas explicativas da aDministração e do parecer do Conselho Fiscal:
a) balanço patrimoriíal;
h) demonstração das variações patrimoniais;
c) demonstração das sobras e perdas do exercíCio;
d) demonstração_ das origens e ·aplicações dos recursos;
II - di~tribuição das sobras líquidas, deduzida a parcela destinada ao
fundo de I !:Serva, ou, se for -o caso, deliberação sobre a cobertura das perdas
verifiCadas no exercício;
III -eleição dos membros do Conselho de AdmíriiStritção do Conselho
Fiscal, quando fofO casõ;
IV - fixação dos honorários dos membros do Conselho de Administração e do COn~ei~o Fisc~J_.- Quando. previstoS no e_StatUtn.
Parágrafo único. A aprovação sem rCsCrvas da prestaçãõ de c~ntas referida no inciso I deste artigo exon~ra de responsabilidad~ Os adffiiniitr3dOZ.es
e conselheiros fiscais, salvo erro, dolo, fraUde ou simulação.
Art. 30. O relatório da administração,as denionS:trãções financeíras e o
parecer do Conselho Ffsce.l, referidos no-i'nciso I do 3rtigo anteríOr, se_r:ão
publicados com antecedência mínima- de 10 (dez) dias da data em qUe a Assemblêia Geral Ordinária deverá se reunir.
Art._ J 1. Sempre que necessâría, reunir-se-á à Assembléia Geiàl -Extraordinária, cont poderes para deliberar sobre qualquer assunto de interesse
da sociedade centralizadora 'de operações das empresas produtoraS dC açúcar
ou de álcool, desde que mencfonado no edital de convocação.
Art. 32. É da competência exclus·iva da Assemblêia Geral Extraordinária deliberar' sobre os seguintes assuntos:
I - reforma do estatuto;
II - participação em outras soCiedades;

UI ---aquisição ou alienação de bens imóVeis;
IV - dissolução voluntária da sociedade e ·"nomeação do Liquidinte;
V - contas do Liquidante.
Parágrafo úníco. São OCceSsáiío-s--õs votoS de dois terços das asSOciadas
presentes,_ para tornar válídas as deliberações de que trata este artigo.
Art. 33. üs atos relativos a reformas do estatuto, para valerem contra
terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquívamento e publicação.

Art. 38. i:: facultado_" ao COnselho â_e Administração' contratar profissionais, não pertenCentes ao quadro de representantes das associadaS, para
assisti-lo na execução tê.cnica de_ suas ãtribuiÇões estatu,tárías.

SEÇÁO I!!
Do Conselho Fls<:al
_ Ar_t_. 39~ A admimAtração. d~ soçi~d~de centralizadoJ~ ,de operações das
empresas produ,toras de açúcar ou de âkool-será fiscalizada por um Conselho
Fiscal, constituído de 3 (três) rne~bros e(etivQ~_ç 3 (lrês)_suplent~s. pertence.n~
tes ou_ não à diretoria d_e ~sspciadas, eleita~ aRL!;almente pela Assembl~ia Geral, sendo permitida a reeleição de um terço de seus- comporyen,tes.
§ I' É vedada a cumulação de funções de membro. do Conselho de Nlministração e de membro do Conselho Fiscal.

..

§ 29 Aplicam-se aOs conSelheiros fisCa_is as_ m-~_smas r:estríções estabelecidas, pai-a os conselheiros de administração, no parágrafo único do art. 36 e
no art. 37 desta Lei.

CAPITULO IX
Das Associadas

SEÇ'Ãó I
Da- Admissão
Art. 40, O estatuto estab.elec~n~ ~s requisitos que as interessadas deverã? preencher,_a[ém ?_?_quele,s_que constam des~a lei, para serem admitidas nos
quadros da sociedade, bt:m como as normas que serão observadas no processo de admissâ.o.

SEÇÃO II
Do Desligamento
Art. 41. O desligamento êie associada da sOCiedade centralizadora de
operações das empresaS produtOras de açúcar ou de álcool se dará por retirada, eliminação ou ex.clusào.
§ 1° Retirada é o desligamento a pedido da associada.
~ 29 Eliminação é o desligamento compulsório da associada, por infraçàu legal ou estatutária.
§ 39 Exclusão é o desligamento decorrente da dissolução ·cta associada
ou o desatendimento aos requisitos legais ou ~tatutáriás p:Üé\ o ingresso na
sociedade.
Art. 42. Compete ao Conselho de Administraç-do, ouvida a associada,
aplicar--lhe .a pena de eliminação.
Parágrafo_único. Da decisão do C.onselho de Adrninistraçà.o caberá recurso para a Assembléia Geral, no p-razo de. 15 (quinze) dia_s, contados_da
data efl) qu~ a associada for notificada da sua ~ir:ttinaçào.
-Art. 43. Enquanto não houver liquidação total dos compromissos assumidos pela associada perante a sociedade, ou perante terc~iros com a corC'sponsahilidade desta, não se efetivará. o desligamento previsto no ar~. 41
desta lei.
CAPITULO X

SEÇÁOII
Do Conselho de Administração
Art. 34. A sociedade será admínistrada pelo Conselho de Administraçào.
Parágrafo único. O_estatut_o poderá criar outros orgãos necessários à
administração da sociedade.,
Art. 35. _Q Conselho de Administrãção será Composto· e·xélüstVaEilérite
de representantes das associadas, eleitos pela Assemblê:ia Geral, COm mandato r"!ào sUperior a 3 (três) anos, petrriitida a reeleição.
Parágrafo único. O Conselho de Administração será Constituído de, no
mínimo, 3 -(tré.S) -merilbros.
Art. 36. São inelegíveis para o Conselho de AdministraçãO, além das
pessoas impedid.is por lei, os ·condenadOs a peria cruevede, ainda que temporariamenif:, o acess-o a cargOs públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ()u suborno. concussão, peculato, ou contra a economía popular,
a fé pública ou a propriedade.
Parágrafo único. Não podem compor o mesmo Conselho de Administração os parentes entre si ou afins, até o segundo grau, em linha reta ou colateral.
Art. 37. Não poderá participar das deliberações_o_ conselhei~oqu~ faça
parte da di reteria da associada que tenha interesse particular na matêna em
discussão no Conselho.
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Da Extinção das· SociedadeS Centralizadoras
de Operações das Empresas Produtoras
de Açúcar ou de Álcool
Art. 44. As sociedades centralizadoras de operações das empresas prode açúcar ou de álcool extingnir-se-ão, de pleno direito, na hipótese

dutora~

de:
I - cessar o regíme de d1figiSmo ecoilôm-ico estata] no.setor da agroindústria do .açúcar o_u do álcool;
11- redução do número de associadas abaixo do mínimo estabelecido
no parágrafo único do art. J9 desta lei;
c

•

III- paralisação de suas-atividades por mais de 180 (cento e oitenta)
consecutivos.
Art. 45. Quando a dissolução d_a sociedade não for promovida voluntariamei_It,e,.pa~_bi_póteses do art~g_o ante_rior, _a medi~a poderá ser formalizada
judidalmente- à pedido de qualquer associada~- di~s

Art.-' 46. Respeitada a maioria qualificada a que-se refere o parágrafo único do arL 32 desta lei, a Assembléia Geral Extra.ordináríi poderá dfHberar
sobre a dissolução volunt~ria da sociedade.
Art. 47. Decidida a dissolução, a Assembléia Gefal n_omeará o Líqui~
dantc e o Conselho Fiscal, constituído de 3 (trêS) ~enlbros para proceder à liquidaçti.O da sociedade.
-------

•

..

•

§ 19 O processo de liquidação somente poderá ser iniCiado a'pós·at.ltorizaçào do Instituto do Açúcar e :do Ãlcool.
.
§ 29 Em todos os atos';e' ·opeta~ôés;·o Liquidante utilizará a denominacào .da sociedade seguida dà expressão "em· liquidação ...
§ 311 Ocorrendo justa causat a Assemblqia qer:a! pode_rá 1 cm qu11lq~er época, destituir o Liquidante e os membros do Conselho Fiscal, nomeandolhes substitutos.
Art. 48. O Liquidante terã todós os p'oderes normaiS·d·e· administração,
podendo praticar os a tos necessários à realizaçã-o dó ativo e ao pagamento dO
passivo.
Art. 49. São deveres do Liquidante:
I - arquivar é publicar a ata da Assemblêia Geral ou a certidão de sentertça que tiver deliberado ou deéidido a liquidação;
11.- comunicar ao Instituto ç!o Açúcar do ÁlcOol' sua no'meação-~ for·
necendo cópia da ata da Assemblêia Gei"al ou da cc:rtidã9 d~ sent~nca a ~ue se
refere o 'inciso anterior, e solicitanâ() au.torizaçãp paiá :in"idár o p·ióéeS~ó :de li·
quidaçào;
·
·

e

III --arrecadar os benS, livrOs'?. documentos da soCiedade, 9ride quer
· · ··
que esteja,m; ·
IV--: fazer levantar, de- ír:nediato, 'em prazo não suPeriO(ao 'fiX'ã'do pela
AssembÜ:Ja Gc;:ral ou pelo Jua~, ? balançp patrimonial da sociedade;
V - ultimar os negócio-S da: Soéíedade; realizar o ativo, pagar o paSsivo e
reery1bolsar as associadas de suas quotas-partes no caPTt31, pelo vaTOr corrigido monetariamente até a data do·reembolso, e ratear.·o remanescente entre
seus associados, na proporçãó de suas .quotas-partes no c3pital dã socieda"dC;
VI -finda a liquidação, submeter àAssémbléia Geral r"eTatório dos 3tos
e operaçõe& de liquíd~ção e suas c.ontas fin~s;.
VIl- arquivar e publicar a ata da Assembléia Geral que houver encer~
rado a liquidação;
·
-

•

Vli I- comunicar ao Insfituto do Aç-ú·caf e 'do Álcool o encerramento
· d~ Hquidaçã~, ju~tando c6pia_ da ·a;~a a que se refere o incisO ·anteribr, __ para
fins de cancelamento da autorização para funcionametffCfda sõciedade.
CAPITULO~ XI

Disposições· Flmils

•

•

Art. 50. ··As publiCações re.féridas ries'ta lei serão feita.s no órgão Oficial
do Estado e em outrp jorn~l· de gra:nde çir9ulação, editado na localidade. em
que estiver situada ,a sede da sociedade ceiltraliz~dora de operações das em·
presas produtor:as de açúçar ou de álca_ql.
Art. 51. . As atuaiS sociedades centrali.zádoras de Operações das empresas produtoras .de açú~ar ou de álcool, desig~adas Como sociedades coopera~
tivas, deverão adaptar seus estatutos às disposições desta lei no prazo- de 180
(cento e oitenta} dias,.contados de sua-_pl.-'blicação,
Art. 52. Às sociedades centralizadoras de operações das empresas pro~
dutoras de açúcar oú de álcool. disciplinadas nesta_lei. aplicam~se, subsidia~
riamenre;- as -<nspósíçOes âa_- Lei· nv 5:764, de 1--6 de dezembro da 1971.
· Art. 53. Esta Lei entra em vig6I' na data ·cte . sua publicação.
Art. 54. Rev,egarn~se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Em votação as emendas apresentadas pela Cumissão de Economia.
Os Srs. Seriadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Aprovados o projeto e as emendas, a matéria vai" à ColníssãO de Re·
dação.
O SR. PRESIDENTE (Gílvan Rocha)- Sobre a mesa,redação final de
matéria, em regime de urgência, que vai ser lida pelo Sr. J9~Secretárlo:
É lida a seguinte

COMISSÃO DE REDAÇÃO
PARECER N• 463, DE 1982
Redação final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 66, de 1982 (n' 4.441/81, na Casa de origem).

•
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Rt'lator: Senador Aderbal Jurema
A Comissão aPresenta a redação final da emenda do Senado ao PrOjeto
de Lei da Câmara n'i' 66, de 1982 (n9 4.441/81, na Casa de origem), que dispõe

sobre a reversão para cargos integrantes do Plano de Classificação de Cargos,
instTtuído pela Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1982.......... Laélia de Alcântara, Presidente - Aderbal Jurema. Relato_r :- Moacyr Da/la.
ANEXO AO PARECER N• 463, DE 1982
Redaçãc;t final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n9 66, de 1982 (n'i' 4.441/81, na Casa de origem), que dispõe sobre a
reversão para cargos integ_rantes do Plano de Classificação de Cargos,
instituí~o pela Lei n'i' 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
EMENDA N• I
(Corresponde à Emenda n• I, de Plenãrio)
Dê-se ao § 19 do art. 1'i' a seguinte redação:
"§ I 'i' Não poderá reverter o aposentado que contar tempo de
serviço suficiente para aposentadoria voluntária, incluído o tempo
d~ inatividade."_
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Achando-se em regime de urgência a proposição cuja redação final acaba de ser lida, deve ser submetida
imediatamente à apreciação do Plenário.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senad_ores çue a aprovam queiram permanecer sentados.. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto voltará à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Sobre a mesa, redação final
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"' 58/82, em regime de
urgência.
E lida a seguinte
COMISSÃO DE REDÁÇÃO
PARECER N• 464, DE 1982
Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"' 58, de 1982 (n9 5.441/81, na Casa de origem).
Relator: Senador Aderbal Jurema
A C:omiss~o apresenta a redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Camara n9 58, de 1982 (n9 5.441/81, na Ca"sa de origem), que dis~
põe sobre a constituição e o funcionamento das sociedades centralizadoras de
operações das empresas produtoras de açúcar ou de álcool, e dá outras provi~
dências.
. Sala das Comissões, 17 de junho de 182.- Laélia de Alcântara, Pre~
s1dente ......... Aderbal Jurema, Relator - Moacyr Da/la.
ANEXO AO PARECER N• 464, DE 1982
Redação final das emendas do Senado ao Pi-ojeto de Lei da Câmara n'i'
58, de 1982 (n° 5.441/81, na Casa de origem), que dispõe sobre a constituicão
e o funcionamento das sociedades centralizadoras de .operações das empre~as
produtoras de açúcar ou de álcool, e dá outras providências.
EMENDA N• I
(Corresponde à emenda n'i' IMCE)
Dê-se ao parágrafo úniCo do art. 19 a seguinte redação:
''Parágrafo único. As_soc_iedades referidis neste artigo serão
constituídas de, no mínimo, 2 (dois) aSsOciados, sem limitação
quanto ao númefo máximo·."
EMENDA No 2
(Corresponde à emenda n' 2-CE)
Dê-se ao caput do art. 2"' a seguinte redação:
"Art. 29 As sociedades centralizadoras de operações das empresas produtoras de açúcar ou de álcool têm forma própria e na tu~
reza civil, e distinguem-se das demais sociedades pelas seguintes cara:cte:rístTCas eSSenciais:~•
EMENDA N• 3
(Corresponde à emenda n'i' 3MCE)
Dê-se ao parágrafo único do art. 39 a seguinte redação:
"Parágrafo único. As sociedades de que trata este artigo po~
-derão, ainda, exercer outras atribuições afins, que lhes forem dele~
gadas pelo Instituto do Açúcar e do Álcool."
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EMENDA No 4
(Corresponde à emenda n9 4-CE)
Suprfffi3iri-se o art. 99, o·§ 49âo 3.rC11, tOdo o CapítUlO VII, e o art. 36 e
seu parágrafo único, ienumerando-se os demais.
EMENDA No 5
(Corresponde à emenda no 5-CE)
Dê-se ao art. 25 a seguinte -redaÇão:
"Art. 25. A Assembléia Geral, regularmente, convocada, é,
nos limites legais e estatutários; o órgão áelibenitivo supremo da sociedade centralizadora de operações das empresas produtoras associadas."
EMENDA N• 6
(Corresponde à emenda n• 6-CE)
Dê-se ao art. 35 ·a s-eguinte redação:
uArt. 35. O Conselho de AdministraÇão--será composto exclusivamente de representantes das associadas, eleitos pela Assembléia Geral, com riiaitdato i:tão sllpeiioi- a 3 {tfêS) ·anoS~ permiHdas as reeleições por iguais períodos."
EMENDA No 7
(Corresponde à emenda no 7-CE)
Suprima-se o§ 29 do art. 39, renumerando-se para parágrafo único o seu
§

)O

EMENDA No 8
(Corresponde à emenda no 8-CE)
Dê-se_ ao art. 43 a seguinte redação:
~•Art. 43. O desligamento da associada não a desonera dos
seus compromissos assumidos perante a sociedade centralizadora de
operações das empresas produtoras de açúcar ou de âlcool ou terceiros, com a co-responsabilidade desta."

EMENDA No 9
à emenda no 9-CE)

(Corr~ponde

Acrescente-se. onde couber, artigo com a seguinte redação:
~'Art.
O Poder Executivo, dentro do prazo de 90 (noventa)
dias, a partir da publicação da presente Lei, deverá baixar a regulamentação necessária à sua execução."

o SR- PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Como se trata de matêria em
regime de urgência, a proposi'ção cuja redação final acaba ~e ser lida, deve ser
submetida ao Plenãrio~ Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto voltará à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão or_dinãria de
amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA

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 âo EStado do Rio _Grande dO Norte a elevar em 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 no 1.099, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constifuciOilalidade e jurididdade, cõin
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
(Dependendo da votação do Requerimento no 123/82, do Senador Dirceu Cardoso, de audiência da Comissão de Finanças.)
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2
Votação, em turno único. do Projeto de Resolução n9 258, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 I .424
de 1981), que autoriza a PrefeitUra Munkipal 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, pe1a Co"nstifuciona1idade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo RamOs; e
-de Municípios, favorável.

3
Votação, effi 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 (tdhta e nove-ffiilhões e trezentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolíd.ada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões:
~de Constituição e Justiça, pela ConstituCionalidade e Turidicídade; e
-de Munici'pios, favorável.
4

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 nos 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.
5

•

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 Prefeitúra Municipafde ltapira (SP) a elevar em Cr$
29.745.360,00 (vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e éinco 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 Municíplos, favorável.

6
Votação, em turno único, do Projeto d.e Resolução n9 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia con:to 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 nos 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

•

7
Votação, em turno ónico, do Projeto de Resolução n9108, de 1981 (apresentado pela Comissão-de Economia como conclusão de seu Parecer n9 713,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 714, de 1981, da Comissão
- de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade.

•

8
YotaÇão, em turn"o único, do Projeto de Resolução nQ 240, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como- coriclusão de seu Parecer n9 1.342,
de 1981), que autorizã. a Prefeitura Municipal de Coxinl. (MS) a elevar em Cr$
12.356.000,00 (doze milhões, trezentos e cinqUenta e seis mil cruzeiros), o
montante -de sua dívida consolidada, tendo

•

PARECERES, sob nos 1.343 e 1.344, de 1981, dasComissões:
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e jurldicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

•

22SS

PARECERES, sob nos 1.197 a 1.199, de 19'81, das Comissões:
- de Constituição e1ustiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.

9

16

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 30, de 1982 (apresentado p'ela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 178,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a elevar em
Cr$ 159.638.841,00 (cento e cinqUenta e nove milhões, seiscentos e trinta e
oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 179 e 180, de 1982, das Comissões:
- áe ConStitUíç"ãà "é"Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
- de Munidpios, faVorável.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de
1979, de autoria do Senador Humbe_rt_Q Lucçna, que altera dispositivo da Lei
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo

10

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 80, de 1982 (apresentado pela Comissã_o de Economia como conçlusã_o de seu Parecer n9 423,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (GO) a elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três milhões, treZentos e setenta e um
mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros), o moritante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob nos 424 e 425, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável.
11
Votação, em primeirO turno, do Projeto de Lei do Sencido p9 l3, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciãiiO;- ila fornia que especifica, tendo

•
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PARECERES, sob n•s 811 a ~14, de 1981, das Comissõos:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciâ.ade;
- de Legislação Social, favorãvel;
-de Saúde_,_favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencid_o dos_ Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.

PARECERES FAVORÁVEIS,sobnvs l./30a /.133, de /98/, dasComis-

sões:
-

de
de
de
de

Constituição e Justiça,·
Legislação Social,·
Serviço Público Civil; e
Finanças.
17

Dfscussào, -em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5~700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios. favorãvel.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, de autoria do Senador Diiceu Cardoso, de reexame da Coniissão de Constituição e Justiça.)
18

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 218, de 1981 (apresentado pela Comissão de: Economia como conclusão de seu Parecer n"'
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 qü:a-renta e nove centavos), o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 1.271, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça-,-pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

12

•

•

•

Votação, em primeíiõ 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 det_erm_in_ar_que o pagamento
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo
PARECERES, sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação SOdiil. favOrável; e
-de Finanças, favorável.

19

Discussão, em rurno único, do Projeto de Resolução n"' 221, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
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 trinía e nove mil cruzeiros), o
montante de sua díVida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 1.277, de 1981, da Comissão
...:..:....-de Constitú{ç(i(; e JustiçCJ, pela constitucionalidade e juridicidade.

13

20

Votação, em primeiro turn-o, 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 nos 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de Constituição~e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que· apreseriiã; -e
- de Educação e Cultura, favorável ao SubsUtu-tivo ·aa Comissão de
ConstituiÇãcr e Justiça.

Discussão,_ em turno_ (mico, do Projeto de Resolução n"' 14, de 1982 (aM
presentado pela Comissão de Economia como conClusão de seu Parecer n9 39,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) a elevar em
Ct$ 360~QOO.OOQ,OO (trezentos_e sessenta milhões de çruzeiros), o montant~ de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 40 e 41, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiçã, pela constitucionalidade e juridicidad~; e
- de MunicíjjioS; íavorãvel.

14

21

Votação, em primeiro turrio, 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 no 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito-, favorãvel.
15

Discussão, em turno- único, do Projeto de Resolução n9 59, de 1982 (2
presentado pela Comiss_ão de Economia como conclu,~ão de seu Patecer n9
334~ de 1982), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar
em Cr$ 29.079.200.0(]0,00-(Viilte e riove bilhões, setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER sob n• 335, de 1982, da Comissão
- tfe Constituição e Jl_lstiçf:!, _pela constitucionalidade e juridicidade.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Leí _do_ Senado n"' 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson ( drneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei n"' 5.48_0, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309,
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercido da auditoria
contábil, e dá outras providências, tendo

22
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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, contrárío; e
-de Economia, favorável, com as Emendas de nlls 1 e 2-CE, que Çtpresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento n•r 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexã:me da Com"isSã6--de
Serviço Público CíVíL)
O SR. PRESIDENTE (Gi1van Rocha) - Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 10 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREIRE NA SESSJO DE /6-6-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÀO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. MARCOS FREIRE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.:
Como brasileiro eu não poderia deixar de registrar, de:; ta tribuna, amorte de um grande artista e líder cultural, tão ligado a minha terra, que foi Aloísio Magalhães.
Filho de tradicional família pernambucana, Aloísio foi dacilleles homens
de inteligência superdotada, sensível, e sobretudo, voltado para o saber, sem
se desvincular da realidade que o cirvundava.
A sua morte prematura, realmente, veio abrir um vácuo profundo no
mundo intelectual brasileiro. Se, como brasileiro, registro a perda deste líder
e devo, como Senador de Pernambuco, em cuja terra ele nasceu trazer aqui a
palavra de sentimento do povo que represento.
E mais, de Olinda, a que estava tão intimamente ligado, surge um grito
de lamentação, pela identificação que Aloísio tinha com a alma da cidade
onde ali ele morava numa de suas ladeiras mais tradicionais, a ladeira da Misericórdia. E pode-se dizer que, ao morrer, ele era um representante não apenas do Brasil, no encontro de Ministros de Cultura de Países de Língua Latina que se realizava na Europa, mas inclusive, especili"canleinte, um representante de Olinda em busca da consagração daquela Cídade como monumento
universal.
As vozes mais representativas da sociedade brasileira têm se manifestado
sobre Aloisio. AloísiO, o homem que, sem fazer política partidária, foi um homem político~ no sentido mais auo da palavra, que e aquele que se coloca,
através de sua ciência, de Sua cultUra, a serviço das causas populares.
Nós sabemos que se dedicou nos últim-os tempos à--aTte visual, um campo
por assim dizer novo, em que ·se obteve o maior sucesso. Por isSo mesmo ele
fez s/ogans, e as marcas do Banco Central e do Banco do Brasil; criou, desenvolveu e gravou os originais para a produção das cédulas brasileiras, o novo
cruzeiro; desenhou a produção das moedas de prata, ouro e níquel comemorativas do Sesquicentenário âa Independência- e coordenou o grupo -de ii-abalho Banco Central-Casa da Moeda, para a elaboração do novo padrão monetário: Dentre as suas criaçõeS de símbolos destacam-se o símbolo do 411 centenário do Rio -de Janeiro, da Universidade de Brasma; h.ãip_u BinaciOnal, PETROBRÃS Distribuidora e Fundação Bienal de São Paulo. DirCtor do eXInstituto do Patrimôrifo Híst6riêo Aftístícô Nadonâl, teiido sidõ -índlcado
pelo ex-Ministro Eduardo Portela, presidente da Fundação Pró-Memória.
Era ao mesmo tempo pintor, e uma: de suas especialidades eram marinhas brasileiras. Poucos diaS antes de morrer concluíra gr3vuras da .::idade de
Olinda, em que procurava focalizar aquela cidade sob os mais variados ângulos, de tal forma que isso serviria como um Gos documentos principais para
divulgar a nossa cidãOe preferida e, ao mesmo tempo, consegUir 0-ÕbjetiVo,
que é de todos nós, em consagrar Olinda como- cidade-monumentO da huma-nidade.
No dia de hoje, através da imprensa, no Jornal do Brasil, há um artigo de
Felix de Athayde, que com ele conviveu na_ sua mocidad_e, e pelo que está contido nesse artigo, é uma exaltação que fazemos de Olinda à perSoflaTidade de
Aloísio Magalhães.
Por tudo isso, Sr. Presidente, deixo registrada nos Ail3.ls da Casa, o mais
profundo pesar pelo ocorrido, transcrevendo o artigo em causa c01tfo- h o me~
nagem póstuma àquele prezado e ilustre conterrâneo.

~
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MARCOS FREIRE EM SEU DISCURSO:
~

ALOISIO MAGALHÃES. VIVA!
Felix de A thayde
.. Recuerde el alma dormida,javive el s,_,;o y despiertejcontemplandofcómo se passa la vida,jc6mo se,viene la muertejtan callando." - Jornal Manrique..

Nunca terminava o que começava. E estava sempre começando coisas,
projetas, amizades. Tinha a ânsia da fundação. Começava, dava forças ao começo, e deixava que as próprias forças se afirmassem, conduzissem o processo. Cada coisa, para ele, tinha sua dinâmica intrínseca. Fosse autêntica, despertaria essa dinâmica e evoluiria por suas próprias forças. Agia assim tam~
bém com as pessoas. Não aceitava que uma geração se obrigasse, resignada~
mente, a cumprir um processo de fio a pavio. Repugnava-lhe esse falso sacrifício, que apenas denunciava um alto grau de autoritarismo cultural: não
admitir que a geração posterior tivesse sua vez e sua voz, esP3Ço para o seu fazer.
Paradoxalmente_, semana antes de morrer terminara álbum de IO gravura-:s-sobre Olinda- -~idade-que escolheu por pátria pequena e que ofereceu à
_f.!NESC(), enj norrie_do_ Sra.sil, cOmo mon,umento d~ humanidade. O processei de tombamento de Olinda está -a meio caminho.
Olinda, para Aloísio, foi seu começo de descoberta da identidade cultural brasileira. Recifense, filho de família sertaneja- os Godoy, os Nunes, os
Magalhães - Aloísio começou -a frecjlientar Olinda, mais amiudadamente,
depoís de voltar da França, aonde fora estudar. Naquela êpoca -1954/55éramos três amigos constantes- unha, carne e córnea: ele, Carfos Pena e eu.
Todas as noites, encontrávamo-nos à porta do Jornal do Commercio e ganhávamos a noite. Eu era o único nascido e morador em Olinda e o último bonde
da Tranway para o Farol saía às 2 horas quando a noite estava ainda acesa.
Conhecíamos todos os bares dos becos e bibocas do Recife. Aloísio tocava
violão e cantava. E como tin4a.u_m velho carro, L ha também a obrigação de
me deixar em Olinda ao amanhecer. Foi,- talvc.:., quando ele descobriu que
paisagem também é cultura, cultura profund:1mente.
Foi quando se alumbrou Coin a ..visão ;:, rnãr do Alto ·aa Misericórdia
de Olinda ao nascer do verão" (Joaquim Ca ozo). AI1õS -depOis, ele defenderia com sobejas razões e êxitó, diante de eu r peus ortodoxarr_ :;_nte europeizados e de brasileiros bastamente europeizados -para os quais só era patrimô~
nio os grandes edifícios que europeus construíram na Europa e nas colônias
- que paisagem também é um bem cultural, como a cerâmica popular, as
rendas da mulher rendeira, a arte plumária dos índio_s, o vinho de caju, cuja
única fábrica sobrevivente, na Paraíba, ele tomou e recuperou economica~
mente.
Seus olhos pequeninos, achinesados, viam longe, com perspectiva his~
t6rica. SeU amigo João Cabral de Melo Neto not0•1 que Aloísio "apalpa tudo
com o o__lhar dedo". Seus olhinhos amuleg;.!vam f.~ paisagens, os projetas que
tinha em mente. Confiando os "bigodes flamengos e retorcidos", como dírla
Carlos Pena, de pronto ele soltava uma idéia nova. E não estava pensando alto. Estava dizendo, alto, o que pensara acalentadamente. Expressava as idéias
jâ com estrutura para vingar, coin todo um proCCsso harmonioso de evolução
delineado.
Nunca terminava o que começava, mas não começava nada de improviso. Costumava dizer que 9 Brasil não suporta mais os erros da improvisação.
-A improvisação, tão cultuada num Brasil emotivo, de estruturas frouxas embora pareçam sólidas aos frou~o~ de pensamento e de estrutura culturalnão tem mais vez no Brasil de hoje, pois conduz inevitavelmente ao impasse,
ao fracasso.
Aloisio não foi um lider cultural improvisado. Quando criou, em 1975, o
Centro Nacional de Referência Cultural, já tinha a idéia e o propósito de intervfr consciente e produtivamente na cultura brasileira. Seu trabalho no
CNRC proporcionou-lhe o conhecimento dos mecanismos estatais, burocráticos e financeiros que, Qa Secretaria da Cultura do MEC, acionaria sempre
com presteza e objetividade. Diferentemente de outros ocupantes de cargos
pú.blicos, não dava importância fundamental aos recursos financeiros para
começar uma obra:_ "Eu não atribuo aos recursos a prioridade maior. Para
mim, há pré-requisitos tão.-o~:~ rhãis ini.portantes, como a -determinação, a
competência, a continuídade." (J_B, Caderno B, 25-3-81).
Sempre começarido, começou com o CNRC- uma pequena e informal
instituiÇãO -dedicada procurar as raízes da cultura brasileira e preservar a
memória nacional. Daí, partiu para 3. Fundação Pró-Memória e depois para
o IPHAN, nomeado por Eduardo Portella. Já estava, então, apetrechado.
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Em outras palavras, morava e residia na aldeia e conhecia os caboclos. Quando Rubem Ludwig o fez Secretário da Cultura, insinuou-se um movimento
pela criação de um Ministério da Cultura, que ele combateu. Não era hora, as
coisas não se improvisam; ..No momento, seria prematuro pensar na criação
de um Ministério da Cultura porque, agora, ele seria forço-samente um Ministério fraco, não só do ponto-de-vista financeiro, mas do _próprio p~nto-de
vista conceitual. Ainda não temos maturidade suficiente para trãçar com
precisão as fronteiras entre a educação e a cultura." Nc:> futuro, sim, seria inevitãvel.
O Ministro Ludwig deu-lhe força. Foi um Secretário da Cultura forte.
Modificou_ toda a estr:utura cultu~a~ do MEC. S_em pressa, sem alarde, foi fundo, a ponto de interessar-se pela eduCação básicã, faixà etãnã-·em qUe êducação e cultura se entranham ainda indistintamente e produz o cidadão. Tinha uma certeza: •• A certeza de que a realidade brasileira contém riquezas
que ainda permanecem desconhecidas e como que protegidas por um imenso
tapete que as encobre e abafa. Para descobri-las_ e çonhec:~-las, dispomos de
um admiráVel potencial humano, rico de invenção e tolerância". Resta-nos trabalhar, mantendo-nos consci_entes de nossa responsabilidade social."
CurloS_o que sô- ele, descobriu inv~ri_tivida5f~ arHstica do povo brasil~iro
na utilização dos desperdícios industriais: as Tonas de- Pneurriâticos jOgãdos
fora são separadas e, artesanalmente, se transformam em jarr-os, vasos para
plantas, depósitos-para lixo.
Sentia, pois, profundamente, essa responsabilidade social. porque se
considerava um dos privilegiados deste país: por .. não ter morrido na primei·
ra infância'" /por ter atingido .. o primeiro .ciclo escolar e o segundo ciclo"Jpor
ter ingressado nQ_ ••maravilhoso campo do co_nhecime_nto q9_c;: a univç:r~idad_e
oferece"fpor ter podido viajar ao Exterior.JE. "a tantOs ptivllégiosju"ntosdisse num discurso -:.-_só cabe uma atitude, a de devolução: cada um de nós,
na medida de sua capacidade, do seu valor próprio, sC pÕSiCiOÍlaf·e devOlVer à
Nação os privilégios que recebeu. •• /A morte não lhe d~u tempo de devolver
tudo.
A continuidade das coisas, dos trabalhos, do afeto humano foi-lhe uma
idéia fixa. Descobriu no povo brasileiro OprinciPal continuador da identidade cultural nacional. Um povo subdesenvolvido economicamentçJ _m~s __de
uma.criatividade e inventividade artísticas que o impressionavam. A descontinuidade dos projetas de cunho nacional atribuí~ ao subdesenvolvimento
cultural das elites dominantes, q1:1e raras vezes soub~~a~ se _pqsicionar nos
momentos hi$tóricàs do .Brasil. Levianas na reduçãO dC ídéiã.s- nóVãs que putulain no Exterior, as elites braSileiras quase sempre á.tabalhoB.m o processo
histórico; a .cOntinuidade do processo histórico, deSfazerldo- do PassadO como
um mancha a ser extinta:
De fato, a cultura de uma nação ê avaliada no tempo e se insere no
prOcesso histórico_,- não só pela diversidade dos elementos que a constituem,
ou Pela qualidade de representações que dela emergem, mas sobretudo pela
sua continuidade. Essa continuidade cqmporta modificações e alterações
num processo aberto e flexível, numa constante re~il_!le_~~ação que lhe assegure a sobreviv~nciã. Porque uqta cultura é composta de elemento~ do passado,
vistos pelos homens do presente e CJ.u-e -desenham O caminhar projetivo."
-
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Sua visão do Brasil era global, profunda e críti~:_
- ••Reconhecer a importância da continuidade do processo cultural a
partir de nossas raízes não representa uma a-ceitação submis:;a e passiva dos
valores do passado, mas a certeza de que estão ali os elementos bâsicos com
que contamos para a preservação de nossa identidade cultural. E ainda mais,
é neles que temos de buscar indicações para a solução dos nosso& problemas,
inclusive os económicos." E taxativo;. uHoje, sabemos que __pens~f co~ determinação e continuidade é a melhor maneira de nos desC~lon_i_zarmOs."
A morte pegou-o de improviso, ·quebrando a continuidadse de um trabalho profícuo e fundador, principalmente de udma nova mentalidade de ava.
liação dos bens culturais brasileiros. Como disse Lorca de Sanchez Mejias,
utardarâ mucho en nacer, si es que nace" um intelectual tão bem instrumentado para a formulação de urna política cultural e com a capacidade executiva
para os projetas fundadores de uma estrutura cultural brasileira como Aloísio. Ele morto,preocupa seus amigos e colaboradores a continuidade dos projetas que ele começou. Por exemplo: a recuperação e dignificação do Museu
Histórico Nacional e da Biblioteca Nacional, a transformação-do Paço Imperial num logradouro vivo do Rio de-.Janeiro, a c_onclusão de;> processo de tombamento de Olinda como monumento da Humanidadse, e outros, muitos outros, que ele estava sempre começando. A decisão sobre a continuidade desses
projetas estã nas mãos do Ministro Ludwig. Foram projetas aprovados por
ele e pertencem, portanto, à sua administração no MEC.
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O perfil de Aloísio como homem público, líder cultural, estã definido e
impresso na cultura brasileira. Como ser humano, seus amigos; Solange, sua
COmpanheira; Clarice e Ca-rolina, suas filhas, Henriqueta, sua mãe, seus irmãos, podemos dizer que Aloísio nos deixou .. harto consuelo, su memoria",
como nas Copias de_Jorge Manrique; ••Amigo .de sus amigos/ qué sefior para
criadosfy parientes!fQué enemigo de enernigos!fQué maestro de esforzadosjy valientes!jQué seso para discretos!fQué gracia para danosos!jQué raZónl/Qué benigno a los sujetos!/A los bravos y deftosos,jquê leon!"
Agora; é o i.nomehto do adeus ao amigo profundamente fraterno; Mas,
como despedir-se para sempre jamais de Aloísio'? Como ele sempre saudava
as pessoas: Viva!
Felix de Athayde é redator do Jornal do Brasil.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVEUS/0 VIEIRA NA SESSÃO DE 16-ó-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. senadores:
- A situação social brasileira não é de causar satisfação a nin_guéni. Cresce
a população e novos contingentes_passam a demandar mais escolas. alimentação, hospitais, mOradias, alêm de outros benefÍcios. Em paralelo as dificuldades também se renovam e a cada rodada acrescentam novas preocupações.
A cada década, o pano de fundo da situação social do País - a concenR
tração de rendas- torna-se mais desigual. Enquanto os lO% mais ricos detiilham -39,66% da renaan.-aCional em l960;atcançam 47,59%, dez anos depois.
Aumento, portanto, de 7,93% na reconcentração de renda.
Os dados relativoS ao ~nSo de 1980 iri.Qicam gue a tendência no sentido
de maior concentração continua. Entre a população urbana, os 10% mais ricos, que obtinham 43,7% do total dos rendimentos em 1970, chegam, em
1980, com 48,2%. Na área furai -ainda é mais giá:ve a disparidade, já que dos
33,8% em 1970 os 10% mais ricõs passam a 53,4% da renda auferida pela população economicamente ativa-na ãfiVídade agropecuâria em 1980. Aumento,
portanto, de 19,6% da concentração da renda no meio rural.
O Sr._ Paulo .f!rosswd. :-

~etn:J:ifC

O SR, E\'ElÃSlO VIEIRA -

V. Ex• _um aparte?

Ou~o o nobre Senado; Paulo Brossard.

O Sr. Paulo Bros$ard- Nilo s6 aumenta a concentração de renda, de um
censo para outro~- aconteCeu isso no censo de 1970- em ·relação ·ao de 1960, e
agora no .censo de 198~0. em- relaçãó ao Censó de 1970, como aumenta de uma
forma di-amática_ e·veroàaCi.rãmént~_-j:i!eõCupa~te:-cr~iO ·que este é: um dos aspectos mais indicatiVoS- de uma Póiftica -eCóriômica Profundamente social,
marcada por um caráter anti-social, antipopular. J;: este fenômeno da concentração de renda que V. Ex•. com toda oportunidade, está a tratar .
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Muito obrigado a V. Ex•
E para se corrigir esses desníveiS é precisO inidà.r-Se uin- ptocessó de reforrriulaçã()--da nossa estrutura sócio-econômica. Não adianta o Governo
criar o FINSOCIAL; não adianta o Governo estar subsidiando a alimen- ·
t_ação, GOveinos estaduâis distribUindo a preços inferiores o peixe, o feijão, o
arr9"z. _9 que é Oecessârio~ fundamental, é se fãzC:r Uma cirurgia na atual estrutura sóció-ecOhõmiCã deste País.O Sf. Paulo Brossard - Se V. Ex• me permite'? (As~ _.ntimento do orador.) É fora de dúsid_a, que_est_as_c_qi~as nã_OaçolltcçeTIJ._pqr _acaso._ Essa concentração de renda não acontece por acaso. Ela dt.... Jrre, resulta, de uma concepção política, de uma prãtica política. Com relação a9 J:'!NSQCIAI,., ao
_contrário, é uma contribuição que provocará necessariamente uma maior ín·
fiação, uma elevação nos preços de todos os gêneros, inclusive os de primeira
necessidade, uma elevação na taxa de juros, que já se verificou com a simples
criação do_FINSOCIAL, enfim, ele vai apenas agravar uma situação quejã ê
grave. De mais a mãis, não há quem í&nore, não hã quem não veja que eSse
tributo foi criado para tapar o rombo do BNDE, agora batizado de BNDEs,
como se urna letra a mais na denominação de uma instituição" importasse na
sua alteração substantiva. E com-o .se, p3ra dar uma outra orientação a uma
instituiÇão existerite, fora preCiso alterar-lhe o nome. Isso não tem seriedade.

O SR. EVELÁS!O VIEIRA - Muito- obrigado, nobre Senador Paulo
BroS:sard. A intervenção de V. Ex•, pela segunda vCz, dá grande substância a
esta nossa apreciação sObre a_ s_ituaçjQ__ sQcial neste P"\iS.
Ao lado disso, mecanismos que favorecenl essa reconcentração, como o
processo inflacionário, continuam ativos: A inflação, que o Governo anun-
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ciou em declínio, resiste aos expCdientes recessionistas ãplicadOS~ E:rlquanto a
economia segue abalada pelas medidas de "controle" dos preços, estes persistem em elevação. Nos primeiros cinco meseS do ano-;- a iriflação atingiu a
3.6,2%, sendo de 91,2% o acumulado para os últimos doze meses.
De que modo a inflação age como um dos mecanisi.nOs de reconcentração de rendas?
Em primeito lugar, por intermédio da política salarial. De seis em seis
meses, ocorre a reposição dos salários, corrigidos pelo índice nacional de
preços ao consumidor. No entanto, por todo esse período de 180 dias, a cada
24 horas inúmeros produtos passaram a ser adquiridos a preços mais elevados. Quer dizer, o salário do trabalhador ê apenas nominal, pois o poder de
compra que encerra é dado pelo que é capaz de comprar, ou seja, cad~ vez
menos, e numa sociedade que lança no mercado sempre novos produtos.
Ao lado da política salarial, a rotatividade da mão-de-obra também favorece o processo de reconcentração de rendas. Especialmente a partir da instituição do fUndo-de" _garantia, a- dis~enSa de t~abaihad~f~s ·paSsou_ a ser facili~
tada. Com isso, a concorrência entre os própriOS trabiihãdores pai émPreg~
também aumentou, abrindo caminho a reduções salariais nem- sempre facilmente observáveis.
-- - - -Em época de crise como agora, Sr. Presidente, o desemprego de uma parcela ponderável da mão-de-obra do País é um estímulo ao aumento da disparidade social.
Estima-se em seis milhões dC trabalhadores d"eSempregados.
Detenninados setores empresariais aproveitam, e bem, a sitúação, auferindo vantagens, em certas medi9as aparentes, quando dispensam trabalhadores e empregam outros, com salários mais baixos.
De um lado, obtêm resultados operacionais superiores. No eiitãnfo,
prazo mais dilatado, o desemprego é um redutor de rendas dos assalariados.
Sendo assim, sofre o consumo, com repercussões gerais, inclusive sobre as
empresas.
Uma das categorias profissiOnaiS mais saCrificadas pela política empresarial de rotatividade da mão-de-obra é a dos bancários.
Devido a diversos fatores, os bancos, especialmente os particulares, preferem empregar jovens e hoje_~_ygz ~c;>_r_rente que ~.ma pessoa, com mais de 25
anos de idade, é considerada um velho para a função.
As agências-bancárias, em-qualqUer ponto do País, apresentam um asOS fUric10riàiíOs ·de-lnãiOr- Idade,
pecto diferente dO- de illgi.J.ils- ãriosaqueles mais antigos; forarri sendo gfadativarn.e-nte Sllbsiití.üdOS pOi- Outros,
maisjo_vens e tafi1,§_é-m 111eno_s co_nscien(es dos pi-oblemas comuns à categoria.
Os horários de trabalho, Sr. Presidente, passaram também a ser desrespeitados pelos empregadores, pois o bancãrio, acossado pelo receio de perder
o emprego, aceita sem resistê!l.da um excesso de trabalho, em ~citiração responsabilidades, ainda que em seu prejuízo, financeiro e físico.
Os _bancos desfrutam de uma excelente situação. Em primeiro lugar, é fácil obter, no mercado de mão~de-obra, trabalhadores disponíveis, e pOr isso
escolhem, discriminam, e nãõ Crt:ifmigãm ex-bancãrios, dO mesmo mOdo que
despedem as funcíoriárias que· se· prepãram -para -ser-mães.·
- ···
Além da disponibilidade de mão-de-obra, os bancos sabem que os salários podem ser um tanto reduzidos, pois o que impõrta, p3ra qUem busca
emprego, é garantir a ocupaÇão-, sendo o -rendimento COiceado eln segundo

num.

atas:

e

plano.
Essa pólífíC3, em última análise, reduz o custo operaciórial dos bancos e
favorece a melhoria do resultado dessas empresas. Não é à toa, Sr. PresídenM
te, que em época de inflação e crise os-intermediários finaiiceíi-os sã:o ·as maio-- -res beneficiários da redistribuição da renda concentrãda:
Um estudo publicado pela revista Conjuntura~Ei::onômica, em dezembro

de 1979, informava que

entre~I959

e 1967, os bancos passaram de 3,2% de

participaç-ão na renda do País Pal-a S~i% eriquari10 que ~entre-1914 e 1978 passaram de 6,2% para 9,3%.
Tais são- os ·reSUltados que tem apresentado que com certeza esse último
percentual deve já ter sido ultrapassado.
Ã vista dessas infOrmaçõe_s fica 'difícil justifiCar a pOSição adotada pelos
bancos em relação ao.s seus empregados, pois a exigência de uma dose maior
de sacrifíciOS- dos trabalhadores somente pode resultar numa perda do que
não ê tão grande assim, ou seja, O d_inami~rrtO da econo_ptja-, nO m-órriéiito presente.
Sr. Presidente, hoje, os b~ncos brasileiros remuneram mal, m!litp mal, os
seus dedicados servidores e, piár~ -irriPiintam -a iriSegllràilçáClifri-os -mesmOs
em razão da alta rotatividade vigente --riCi setor.
O _GOVerno a tudo assiste sem "um gesto Concreto em-defesa dos trabalhadores, em favor de uma distribuição da riqueza com justiça social. b Brasil,

J~nho

de 1982_

Sr. Presidente, virou o paraíso dos banqueiros, enquanto a Nação mergulha
em dificuldades sempre maiores, sempre piores.
É profundamente lamentável que a riqueza brasileira vá sendo, cada vez
mais, auferida por poucos, em detrimento da grande maioria dos brasileiros.
Lamentável, tambêm, que a rotatividade vá se ampliando, levando a angústia, o pânícO, a Chéfes de famllias, com o desemprego se projetando cada vez
mais. O subemprego, ·que hoje deve atiniir -15 milhões de brasileiros, vai se
constituindo no grande elenco de dificuldades gravíssimas deste pafs, e o GOverno prossegue insensível a tais problemas seriíssimos.
Sr- Presidente, quando será que o Governo Federal vai despertar para esses graves problemas e iniciar uma. ação no sentido de abrandá-los'?

O Sr. Jasé Lins -

Perm_ite V. Ex•_ um aparte?

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Ouço V. Ex• com prazer, nobre Senador

•

José Lins..

O Sr. José Lins- Nobre Senador Evelâsio Vieira~ v~-Exf. faz uma análise do problema do desemprego, da distribuição de renda que são certamente,
os grandes problemas de todas as economias. Eu diria mesmo qUe a busca de
uma nova sist6mâtic3 dé-traiâiDelltô da at!Vídade ecofiômicia e.stá seinpre ligada a esses objetivos cruciais qtie compreendem a busca de um maior
eqUilíbrio na distribuiçãO de renda, na díStribllfção do trabalho e, evidentemente, o maior equilíbrio da riqueza e do bem-estar. Hoje, o mundo todo
·atravessa uma fase de dificuldades nessas áreas, não somente os países capitalistas mas~ também, os socialistas. Todos têm problemas no campo da distribuição da riqueza gerada. Eu diria mesmo que os países capitalistas, que se
baseiam nas leis naturais do mercado, têm maís dificuldades de controlar, a
curto prazo, o problema do desemprego. Não há dúvida quanto a isso. Mas ê
ínegáV~~ que esses governos do Mundo Ocidental, como é o caso da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Bélgica e da Holanda,
tOdOS-eles têm graves problemas de crescimento de desemprego, a taxas aliás
maioreS do que as nossas. Mas esses Governos têm feito grandes esforços. No
aDo PasSado, praticamente, dedicarTios a nossa atenÇão ao controle da inflação. Com isso, tivemos urna recessão, iodos conhecemos o fenômeno, tive!f10S_ uma_ qued~ no pr~du~~ de _cer~ de. 2,5%. Mas, já este oano, o Governo
vOii~- ~_fCE~!i'!~q_i~_apfjcªçQes_de -recursQ~._A ínflação _entrou em processo
~de-declíni'?,_C!J.i_ll_ de c~cã _-d_e 120% para ~rca dç 91% e,Jâ agora; O ÚO'Ver·n·o
~~_tq_IJ!~ __9~oblem~_çi_q__ç!~sen_vQ}vi~n_tg ecQnóniiC_Q_ paiã melhorar as taxas de
eritprego: -RecOnhecendo que o problema é muito sérío,- reconheço- que hã
grand~ difiCuldade~,_ mas acllo que V. Ex• cOffiete uma injUstiça "quando diz
que Çt (i"a~er!lo não &e -~força pa'ra corrigir êss.as dificUldades. A Lei Salaiiã.l,
que V. Ex' votou conosco, aqui, representa um gr:inde esforço no sentido de
·prot~g~r oS erfqli""egados coriira a inflação. O FINSOCIAL, no- qual V. Ex' vê
some-nte·õ-aspecto negatiVO relaciOnado com a inflação, tem, evidentemente,
uiri objetiVo --maiáf--- o: principal deles - que é uma distribuição indireta da
riqueza com uma transferência das áreas de maior renda para as de menor
renda. Acho que vale a pena pagar essa pequena taxa ih"tlacionãria, dentro
desse quadro de controle da inflação a que me refiro, para que possamos melhorar um pouco essa distribuiçãO de renda. Ver somente o aspecto negativo
do FINSOCIAL não seria apresentar, de um modo - digamos-- equilibrado, a intenção do Governo Federal.

•

O SR. EVELÃSIO VIEfR.A- Concordamos com V. Ex•, Senador José
Lins, que a economia mUrtdial, quer nos países capitali.Stis, quer no"s socialistas, está côm pérturbações. Entretanto, lã, nos países comunistas ou capitalistas, exis~in mecanismos que dão miior protCçãO~ aos trabalhadores em todos
os níveis. No Brasil, os problemas são mais séi'ios, maiS graves. Por eXemplo~
nós, a-qui temoS 6 milhõeS de tr3.balhadores, aProxÍmad2mente, em desemprego~ Esse é um problema sério. Lá, nos outros países, há o seguro-desemprego,
o chefe de família não fica atormentado, angustiado, no final do mês, com· o
aluguel ~e sua moradia, com a ~ompra do alimento necessário a sua subsistência, com os- oUtros compromissõs, porque ele tem uma renda garantida
através do Seguro-desemprego e no Brasif não. Temos, no Brasil, e isso as autoridades governamentais reconhecem publicamente, 15 milhões de trabalhador.e.s .em regime de subemprego.

O Sr. José Lins -

•

Permite V. Ex~ um aparte?

OSR. EVELÁSIO VIEIRA- Nós temos no Brasil uma inflação que é a
maior do mundo, chegou a I_ lO e estã hoje em 91%. E o Governo, adotando
todas as medidas, no sentido_de reduzir essa inflação, ele não-consegue. E, o
pior:-é-que nós estamos entrando n!,!ma fase de ociosidade no setor produtivo;
estamos colocando em ociosidade braços e máquiri:is-.

•
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O Sr. José Lins
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~Permite

V. Ex'- um aparte?

O SR. EVELÃSIOVIEIRA- O Governo vem com o Fundo Social,
que será mais um agente gerador da inflação, serã mais um componente a ~s
timular a inflação. O que o GovernO tem ê que ter a coragem de iniciar uril
processo de reforma da nossa estrutura sócio-econômica; fora disso, nós 11ão
vamos conseguir melhorar as condições de vida do povo brasÜeiro._ Nós somos um País que dispomos fartamente de riquezas naturais.
O Sr. José Lins -

•

•

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Nós temos o homem capaz. O de que se
precisa é do estabelecimento de díretrizes inteligentes1 sábias, do Governo, ilo
sentido de aproveitar esse grande potencial, para que o povo possa, realmente, desfrutar dessas riquezas de que dispõe. Agora, enqilarito o Governo continuar querendo resolver seus problemas, que residem na estrutura, através de
medidas meramente monetarista&, não vamos sanar as dificuldad~es seriíssimas em que nos encontramos, no campo social, no campo financeiro, e no
campo econômico. E preciso essa ação do Governo. Para tanto, é preciso que
o Governo tenha a coragem de estabelecer diretrizes seguras, inteligentes, sábias, de acordo com o nosso próprio interesse.
O -Governo não pode continuar com ess~ política econômica ertôttea,
voltada ao me_rcado externo, em detrimento do mercado interno, em que nós
sofremos p-ara privilegiar consumidores externos .
O Sr. José Lins --Permite V. Ex• um aparte?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

Com muito prazer.

O Sr. José Lins - Senador Evelãsio Vieira, o pro}Jlema do desenvolvimento no mundo todo é o mesmo: é o problema do aproveitamento das riquezas disponíveis, ou seja, aquelas naturais, oferecidas pela natureza, o
braço disponíVel, ou seja, a mão-de-obra, para, com essas riquezas, produzir
mais e melhor para a comunidade. Esse ê o problema do desenvolvimento,
nobre Senador, em qualquer país. Não é um problema de coragem, é um
problema econômjco-social da maior env~rgadura, tanto assim que empolga
todo o mundo de hoje. O instituto 4e seguro-desemprego é um instítuto de
país rico; de operários ricos, daqueles que podem guardar um pouco do que
ganham para a garantia do seu sustento quando se desempregam. V. Ex• não
encontra um país subdesenvolvido em que funcione o salãrio-desemprego.
Não existe isso. Por quê? Porque a riqueza é pouca, nobre Senador; não dã
para comer hoje, como vamos guardar para o amanhã. Mas ainda há uma
coisa também importante: nos países socialistas, é claro que só existe um pa~
trão.

•

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Aí V. Ex• não precisa discutir comigo,
porque eu não vou buscar exemplos no mundo socialista, porque esse regime
não me serve.
O Sr. José Lins- Compreendo. Mas V. Ex• fez uma referência à facilidade que esses países têm em superar certas dificuldades, por exemplo, no
campo do emprego. Enquanto nos países capitalistas, V. Ex• cita o problema
do salãrió-desemprego, nos outros V. Ex• cita uma distribuição forçada de
renda. Mas V. Ex• sabe a que custo. É um custo que nós, nem eu, nem V. Ex•
aceita, onde esse custo é representado pela imposição do Governo, do trabalho obrigatório, e ainda pela redução, de acordo com a_ produção, da parte
distribuída. V. Ex~ sabe disso. Significa que se produzimos mais, distribuímos
mais, se produzimos menos, distribui mos menos, mas é um sistema forçado,
como V. Ex• sabe. Mas, de qualquer modo, o que quero apenas salientar- e
concordo com V. Ex• - é com essas dificuldades todas. Não concordo apenas quando V. Ex• nega o mérito do Governo, em tentar encontrar soluções
adequadas, jâ que esse problema não ê simples. V. Ex• sabe disso, e aí estão
mundo desenvolvido, e o mundo subdesenvolvido às voltas çom esse problema do desenvolvimento ou com o problema do desemprego.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- !:; questão de sabedoria e_ de inteligência.
O Sr. José Lins- Que V. Ex• poderia, talvez, ensinar ao Governo, dando a solução, e V. Ex" não che_ga a dar.

•

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Vou buscar um exemplo concreto.
Sou do PMDB, V. Ex• é do PDS. O Sr. José Lins - Com muita_ honra.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA - O Ceará tem notáveis riquezas naturais.
O Sr. José Lins -

Não são tantas assim.
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O SR. EVELÃSIO VIEIRA- !em. Possui também um homem capaz.
Mas o Ceará ...

O Sr. Paulo Brossard- Riquezas natUraiS e- riquezas humanas.
O Sr. José Lins- Agradeço o elogio que V. Ex• procura fazer, e até acei-

to, não por mim, mas pelos meus conterrâneos, os elogios quanto às riquezas
humanas. Quanto às riquezas naturais, V. Ex• sabe que não somos tão _bem
aquinhoados pela natureza. Agora, acredito que a ínteligência ...
O Sr. Paulo Brossard O Sr. José Lins -

É ainda maior do que as riquezas naturais.

V. Ex• nos agrada muito com isso.

O Sr. Paulo Brossard- A riqueza humana é a ineJhor riqueza que pode
haver.
O Sr. José Lfns- Eu diria uma coisa que me consola muito, nobre Senador Paulo Brossard, é que as riquezas são a criação da inteligência humana.
Se nós ainda não as temos, hoje, amanhã nós as teremos.
O Sr. Paulo Brossard- Por isso mesmo que a riqueza humana vale mais
do que a riqueza criada.
O Sr. José Lins -

V.

Ex~

tem razão.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- O Ceará tem um clima excelente para a
cultura do algodão. O Ceará produZindo algodão, e vendendo a matériaprima para o Sul, que dela não dispõe, ele tem, entretanto, o homem para
explorá-la. O Senador Virgílio Távora ...
O Sr. José Lins- V. Ex• faz mal em falar sobre um problema que não
conhece.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Permita~me, V. Ex• O Senador Virgílio
Távora, que tinha sido Governador do Ceará, mas não havia ainda exercitado, de forma mais avançada, a sua inteligência e o seu talento, com os debates
estabelecidos aqui, e a sua participação, como Senador, nomeado que foi,
pela primeira vez, para Governador do Ceará, disse: vamos explorar as nossas riquezas; ao invéS de nós vendermos o algodão para o Centro-Sul, nós va~
mos trazer o capital humano, a capacidade gerencial do Centro-Sul, especialmente de Santa Catarina, vamos trazer ...
O Sr. José Lins -

Vê V. Ex• que essas riquezas estão vindo de fora.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA Sul, vamos também dar ...

o Sr.

José Lins -

... vamos trazer o capital financeiro do

Do Riõ G-nllide -d(:) Sul, de ·santa Catarina, de São

Paulo.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- ... estímulos fínanceiros, dar concessões,
e empresários de Santa Catarina, que se rivalizam com os melhores do mundo, na área têxtil, ...
O Sr. José Lins- Vê V. Ex• que o rico em recursos humanos não somos
nós, é V. Ex", é o Senador Paulo Brossard.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- ... e foram se instalar lá. O Ceará, hoje, já
é um Ceará diferente para melhor, do que o Cearã de ontem; o setor têxtil es-

tá se projetando. Por quê? Porque o Governo do Cearã, hoje, está explorando, com sabedoria, uma de suas riquezas naturais.
O Sr. José Lins- Vê V. Ex• que o Governo, sobretudo este que aí está,
está se esforçando. É a minha tese, nobre Senador Evelásio Vieira.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Sr. Presidente, é difícil estabelecer um
diálogo com o Senador José Uns. Eu vou buscar no Estado de S. Ex• um
exemplo concreto, e ele começa a picotar os nossos argumentos.
Mas, Sr. Presidente, o que nós tính~mos a falar era isso. O Brasil tem riquezas naturais abundantes; nós somos capazes de transformar essas riquezas
em bens úteis a nós brasileiros. O que não se justifica é estarmos produzindo
para consumo externo, em detrimento do povo.
Q._&.Agenor Maria- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

Com prazer.

O Sr. Agenor Maria- Senador Evelásio Vieira, a minha impressão é de
que c GoVerno Federal, na ânsia absurda de centralizar em poder da União
os tribUtos nacionais, modificou ã filosofia tributária., criando uma situação
desesperadora para os Estados produtores da matéria-prima.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Muito bem!
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O Sr. Agenor Maria- Segundo: modifiCoU o mOdelo económico, criando também uma situação mais que paradoxal. Hoje, no Brasil, a economia está a serviço do dinheiro, e não o dinheiro que estâ a serviço dã- economiã. Se
não modificarem esse modelo, não vaí se resolver nada. Hoje, no Brasil, o
modelo econômico·e o tributário depõem contra o interesse da Nação como
um todo. Não vejo como o Governo Vai" rriodificar alguma coisa neste País,
sem antes modificar os mod_elos económico e tríbutãrio. Muito obrigado a V.
Ex•
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aV.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Nós é que agradecemos
Ex•, pela
bOa contribuição que nos oferece nesta oportunidade em que procedemos à
ulna apreciação "sõbre·a ri:concentração de-renda rleste País, sÕbre o desemprego e a alta rotatividade.
Sr. Presidente, finalizo repetindo que o Brasil é um País rico, com um capital humano notável. O que precisamos é de um Governo capaz na utilização desses recursos, para podermos trilhar um caminho em que o seu povo
possa ter um melhor bem-estar material e espiritual. (Muito bem!)

•

•

•

•
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-Demonstrativo da conta "Receita e Despesa" do mês de abril/82.

-Balancete Patrimonial encerrado em 31-l-82
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- Demonstrativo da conta "Receita e Despesa" do mês de janeiro/82.
-Parecer do Conselho Deliberativo
- Balancete Patrimonial encerrado em 28-2-82,.
-Demonstrativo da conta "Receita e Despesa" - Balancete acumulado de I•- I a 28-2-82.
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ATA DA 7~ REUNIÃO, EM 18 DE JUNHO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDtNCIA DO SR. PASSOS PÔRTO

•

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

Jorge Kalume- Eunice M ichiles- Aloy_siq Çhaves- Alexandre Costa
-Helvídio Nunes- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Martins Filho- Humberto Lucena- Milton Cabral-Nilo
Coelho- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos
Pôrto- Lo manto Júnior- João Calmon --Amaral Peixoto- Nelson Carneiro-=- Roberto Saturnino- Itamar Franco~ Am.aral_Furlan- 1Q$é.Fragelli- Affonso Camargo- Leite Chaves- _Lenoír Vargas-----:-- Paulo Brossard - Pedro Simon.

•

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Entretanto, não há em plenário o quorum mínimo regimenta] para a abertura da sessão.

Nos tçrmos do§ 29 do art. 180 do._Regi_qient_~I-~t~rno, o Expediente que
se encontra sobre a mesa serã __ despachado_ pela__presi_dênda, independentemente de le_itura.
Nestas condições, vou ·encerrar a presente reunião, designando para a
sessão ordinária de segunda-feira próxima, a seguinte
ORDEM DO OlA

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 183, de 1981 (apre-

serÚ_::ld-o pela Comis"S"[o de EcOriomül CofiO 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
niil e duzentos cruze_iros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
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PARECER. sob no 1.099, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencid_o do Senador Hugo Ramos.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 123/82, do Senador DirR
ceu Cardoso, de audiência da Comissão de Finanças.)

2
Votação, em turno único, do Projeto de Res_olução 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 dfvi_d.a 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.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 266, de 1981 (apreR
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 1.452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar cm
Cr$ 39.300.000,00 (trinta e noVe milhões e trezentos mil cruzeiros), o montante de sua divida 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.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de: Economia como conclusão de s~11 Parecer n"' 145,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a elevar em
Cr$ 7.279.000,00--(sete rililllões, duzentos e sefertta e nove mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 146 e 147, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e JiiStiÇQ, pela constitucion-alidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municfpios. favorável.
5

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu_ção n"' 33, de 1982 (apreR
sentado pela Comissão de ECOnomia como cOnclusão de seu Parec~r nl' 189,
de 1982), 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 consolid~da, tendo
PARECERES, sob nos 190 c 191, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e JuStiça,--pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favoráve_l,
6

Votação. em turno único, do Projeto de Resolução n~' 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pa,recer n"' 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483~630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões._ quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), 6 inorHarite de sua- dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justfça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de MunicfpiõS, favoráVel.
7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 108, de 1981 (apreR
sentado pela Comissão_ de Economia como conclusão de seu Parecei- n"' 713,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Gi"3.nde do Su~ a elevar
em Cr$ 10.027.899.25-9,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noR
venta e nove mil, duzentos e cinqüentª e nove cruzei_r!='s e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida con$olidada, tendo
PARECER, sob no 714, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

8
Votação, em turno únícCi, do Projeto de Resolução nl' 240, de 1981 (apreR
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.342,
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de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (MS) a elevar em Cr$
12.356.000,00 (doze milhões, trezentos e cinqOenta e seis mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.343 e 1.344, de 1981, das Comissões:
~de ConstittiiÇão e "Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidaq.e, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favOrável.
9

-Y~tação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 30,.de "19.82 (apresentado pela Con1issã0 de Ecunomía como conclusão de seu Par~cer n 9 178,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a elevar em
Cr$ 159.638.841,00 (cento e cinqUenta- e nOve milhões, seíscentos e trinta e
oito mil, oitocentos e quarenta_ e um cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 179 e 180, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
- de Munidpios, favorável.

•

-lOVotação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 80, de 1982 (apreR
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n 9 423,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinôpolís (GO) a elevarem Cr$ 43.371.328,0U (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e um
mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob nos 424 e 425, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucio_nalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

•

11
Votação, erit primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 13, de 1979,
de a~toria do Senad-or Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciãrio, Tia forma que especifica, tendo
_PARECERES, sob nos 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Leitslação Social. favorável;
--de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.
12

Votação, em primeiro turnO, do Projeto de Lei do Senado n"' 329,- de
1980, de autoria do Senador Cünha Lima, que inodifica dispositivo da ConR
SOTidação das Leis do Trabalho, para O fim de determinar que o pagamento
por· horas extras habitua,is também integre a rc:_!lluneração, tendo
PARECERES, sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
--:- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.

•

13
· Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 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 nos 815 e 816, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apre..:;enta; e
--- - de Educa,·ão e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
ConstituiçãO e JUstiÇa".

14
Votação, em Primeiro -turno, do -Pfo]f:lb_ de Lei do Senado n<? 352, de
1978, de· autária do Senador Accioly Fi~ho, que disp~e sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sol:> n' 1.\45, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade e, no
inéritõ, favorável.

•
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Votação, em primeirO turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei n"' 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pãgamento 'do 13"' salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo

Discussão, em turno único;--do_p_rojeto de Resolução n"' 221, de 1981 (ap-resentado pela Comissão de Economia cçmo conclusão de seu Parece~ n9
1.276, de 1981), que autoriza o Gcivcrnó do Estado do Ceará a elevar em Cr$
25..239+000,00 (vinte e cinco mi1hões, duzentos e trinta e nove mil cruzeiros), o
montante de sua dÍvida- consOlidada. tendo
PARECER, sob n' 1.277, de 1981, da Comissão:
- de Constftufcao e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

PARECERES, sob n•s !.197 a !.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, _favorável; e
- de Finanças, favorável.

•

16
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do_Senado n<~ 3éi2, 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•sl.l30a 1.1J3, de 1981, das Comissões:
-de ConstUu_ir_ifo_~ Justiça;
- de Legislação Social;
--de Sen•iço Público Civil; e
- de Finanças.

•
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Discussão, em turno único,- do Projeto de Resolução n_"' 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de EcoiJ,omia como conclusão de seu Parecer n"'
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000~00- (cinco milhões e setecentos míl cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões;
-de Constit:dção e Justiçà, pda constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 309/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)

18
Discussão", em turno único, do Projeto d_e Resolução n92l8,de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno cpndusão de seU Parece-r n"'
1.270, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar
em CrS 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• 1.271, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

20

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 14, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia co~o conclusão de seu Parecer n"' 39,
de 1982), qtie ·autõtiza ·a' PfefeHU.ta Municipal de Jaciara (MT) a elevar em
Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessentã nülhões de cruzeiros), o montante de
sUa divid-a consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 40 e 41, de 1982, das ·comjssões:
-de ConstitUição e Justiça, peta- constituci"Oriálidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
21

Discussão, e~ turno único, do Projeto de Resolução n<? 59, de 1982 (a~
presentado pela Comissão de Economia ç_orno conc_lusão de seu Parecer n9
334, de 1982), que auloriza o Governo do Estado do Rio _de Janeiro a el~var
em Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões, setenta e nove milhões e_duzentos mil cruzeiros), o montanfe de sua dívida consolidada, tendo
PARECER sob n' 335, de 1982, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
22

Discussão, em primeiro t~~no, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel_H_ermes, 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 !ustiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Serviço Público Civil, contrãrio; e
-de EconomiaJ favorávelt com as Erilendas de n'i'S 1 e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Rçq_ll:erimento n"' 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Serviço Pú~blico Civil.)

---o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã encerrada a
( Levanta~se

reunião.

areunião às 14 horas e 45 minutos.)

ATA DE COMISSÃO

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
PRIMEIRA REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 1982

•

•

Às dez horas e trinta minutos do dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta e dois, na Sala da Coinissão; na Ala Sena_dor_ Alexandre Costa,
sob a presidência do Senhor Senad9r t0ilton Cabral, Presidente, reúne-se a
Comissão de Minas e Energia com a presença dos Senhores Senadores Henrique Santillo, Affonso Camargo e Luiz Cavalcarite.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Uns, Almir Pinto e Teôtônio Yilel_a.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada corn9
aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta, sendo
relatados os seguintes projetas: 1) Projeto de Decreto Legislativo n"' 15, de
1981, que "aprova o texto do Acordo sobre os l.Jso.s Pacifi_cos da- 'Energia Nuclear entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República da
Colômbia, assinado e_m_ Bogotá, a 12 de março de 1981". Relator: S_enador
Luiz Cavalcante. Parecer_: favorável. Colocado em discussão, não hã debates.
O Senhor Presidente põe em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimi-

da de. 2) Projeto de Decreto Legislativo n"' 33, de 1980, que ·~aprova o texto de
Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Argentina para ó Desenvolvimento e Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980".
Relator: Senador Affonso Ca!'Ilai-go. Parecer; favorável. Não há debates e o
Senhor Presidente coloca em votação, sendo aprovado poi ~nanimidade. 3) Projeto de De_c~eto LegislatiVo n: 31, de 1981, que "aprova o texto d_o Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, firmado entre o Gover!lo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru, em Lima, a 26 de junho de 1981". Relator: Senador Henrique SantiÜÕ. Parecer: favorãvel. Posto em discussão e, não havendo debates,
foi _o mesmo aprovado por unanimidade. 4) Projeto de Lei do Senado n9 207,
d~ -198!; que "deterr!!in_a crit~~io par~- o ·reajushühCrito dQ preço_ de_ v-enda _ao
consumidor do GLP- Gás liquefeito de Petróleo e dá outras providências".
Relator: Senador Luiz Cavalcante. Pai-ecer: favorãvei. O Senhor Presidente
_coloca em discu.ssão e, _não havendo debates, é o -mesmo aprovado por unanimidade. 5) Projeto de Lei cio Senado ni 13, de 1980, que "estabelece abatiment(J nO$ preços derivados de. petróleo e do álc-ool quando destinado ao consumo próprio de motoristas profi"sSiOnaís a\itôáoinoS". Relator: Senador Affonso Camargo. Parecer: favoráVe_l, com a Emendã n"' 1-CM:E, que oferece.
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Posto em discussão o parecer, o Senhor_ Senador Henrique Santillo pede a palavra e enaltece a oportunidade do projeto, tendo em vista os constantes aumentos dos derivados de petróleo. Enecerrada a discussão, é o parecer colocado em votação, sendo o mesmo aprovado, por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
INSTITUTO DE PREVIDl!:NCIA DOS CONGRESSISTAS

ERRATA
No Balancete Pa"'irimOD.ial Encerrado em 30 de novembro de 1981 do
Instituto de Previdência dos Congressistas-IPC, publicado_ em 4-3-1982~ nas
páginas 348 e 349 do DCN ~ Seção II
Onde se lê:
Lúcia Santos. Tomelin
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC- 2109
Leia-se:
Lúcia Santos Tomelin
Chefe do Setor de Contabilidade
Contador CRC-DF- 2109

ERRATA
No Balancete Patrimonial Encerrado em 30 de novembro de 1981, do
Instituto_ de Previdência dos CongresS!stas-IPC, publicado em 4-3-1982, nas
páginas 348 e 349 do DCN - Seção II
Onde se lê:
Rosental Antero Alves Júnior
Contador - CRC 4736
Leia-se:
Rosental Antero Alves Júriior
Técnico de Contabilidade
CRC-DF - 4736
INSTITUTO DE PREVIDÊ:NCIA DOS CONGRESSISTAS
Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de maiO de 1982
As-de:ZeSSelsliofa-s e-trírita minutOs do dia vinte de maio de mil noVecentos e oitenta e dois, presentes _os senhores Senadores Agenor Maria, Bernardino Viana, Nelson Carneiro e Deputados Alceu Collares, Card_oso Alves e
Aldo Fagundes, sob a presidência do Senador Passos Pôrto, Vice-Presidente,
reuriiu-se o COnselho Deliberativo do IPC, a fim de tratar assuntos diversos.
Lida e aprovada a ata da reunião anterior, são relatados com pareceres favoráv_eis e aprovados, por unanimidade, os seguintes processos: - de integralização de carência do senhor Deputado João Clímaco de Almeida,
atualizando-se porém o montante do pagamento a ser feito com juros l~gais e
correção monetária; - de reconsideração de decisão do Córfsdho para o senhor Deputado Milvcrnes Cruz Lima nas mesmas bases deferidas aos demais
requerentes;- de concessão de pensão a: Nara de Oliveira Pojo, Flávio Ettore Giovine, Henrique Maurício Fanstone, Ary Rodrigues Alcântara, Rildacy
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Miriam do Nascimento Guerra e filhas. Em prosseguimento, são aprovados,
também, unanimemente:- o Ato n~? 01 (um)_._ de mil novecentos e oitenta e
dois, do senhor Presidente do IPC, que concede empréstimo aos funcionários
colo~ados à disposição deste Instituto nos termos do artigo dezoito da Lei número quatro mil, duzentos e oitenta e quatro, de mil novecentos e sessenta e
três, nas mesmas normas estabelecidas para os seus segurados; --:- a Resolução número setenta e nOve, de mil novecentos e oitenta e dois, que cria a
SeÇãó de Lançamentos Contâbeis e Mecanografia e dá outras providências;
- os deferimentos do senhor Presidente do fPC ad referedum do Conselho
nos seguintes processos: - de conces_são de pensão a: Celina Cavalcanti Marinho, Edey Bittencourt Cunha Bueno, Maria Alves Simões, Aleydah Canto
Correia de Sena, Diana Regina Brandão Pinto Cardoso e Lauro Pinto Cardoso Neto em partes iguais, inclusive, o seguro, Liz Henrique Fernandes, Valeriano Souza, Francisco José Fernandes, Niron Siqueira da Silva, Wanda Laura Leite Li~a, M~riza Maciel Dias Uns, JoãO RenatO d"Otldim Távora de Albuquerque e Gilce Tereza Gondim Távora de Albuquerque em partes iguais,
inclusive, o seguro; - e de concessão de pecúlio, consoante ao Decreto Legislati"~Jo número vinte e nove, de mil novecentos e oitenta e um, a Cetina Cavalcanti Marinho e Aleydah Canto Correia de Sena. Em continuação, de acordo
com o disposto no artigo quinze, alínea d da Lei número quatro mil duzentos
e oitenta e quatro, de mil novecentos e sessenta e três, regulamentado pelo artigo treze, alínea c do Regimento Básico do IPC, o Conselho aprecia e aprova
o balancete patrimonial e o demonstrativo das receita~ e despesas relativos
aos meses de ja.neiro, fev_ereiro, março e abril de mil novecentos e oitenta e
dois. A seguir, o senhor Vice_-Presidente, Senador Passos Pôrto, expõe a situação atual do Instituto em face do afastamento momentâneo, por doença,
do Presidente Deputado Bento Gonçalves, que se encontra internado no Hospital Vera Cruz em Belo Horizonte-_MG, após ter sido acometido de mal súbito, sem diagnóstico definitivo, por isso não se podendo, ainda, avaliar a extensão do seu estado de s~úde. Fica resolvido que dar-se-á ciência ao Deputa- -_do Bento Gonçalves de votos ardentes de _todos_ os membroS do l PC, rogando
a Deus pela sua saúde e _que_ ele se restabele_ça no menor espaço de tempo
possível para que volte a exercer o seu cargo, com a mesma galhardia, eficiência e espírito altruístico que lhe é peculiar. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e vinte minutos ê encerrada a reunião. E, para constar, eu, Pedro
Alves de Freitas, Secretário, lavrei a presente ata que:depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Vice-Presidente. Senador Passos Pôrto, VicePresidente.

•

•

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congre-ssistas,
nos termos de CompCtência estabelecida pelo art. 15, item "d" da Lei n9 4.284
de 20 de novembro de 1963, Lendo procedido ao exame do Balancete Patrimonial e o Demonstrativo da Receita e Despesa referentes ao mês dejaneiP) de
1982, é de parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa ordem, satisfazendo assim as exigências legais.
8rasíli;-DF, 20 de maio de 1982.- Conselheiro Senador Agenor Maria
- Conselheiro Senador Bernardino Viana - Conselheiro Deputado Alceu
Cal/ares - Conselheiro Deputado Cardoso Ab·es - Conselheiro Deputado
A/do Fagundes - Conselheiro Sen,_ador Nelso~ Carneiro.
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PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas,
nos termos da Competência estabelecida pelo Art. 15 item d da Lei n• 4.284
de 20 de novembro de 1963, tendo precedido ao exame do Balancete Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas referentes ao período de 0101 a 28-2-82 e do Demonstrativo das Receitas e despesas do mês de feverei-

ro/82, é de parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa ordem, satisfazendo, assim, as exigênciaS legais.
Brasília-DF., 20 de maio de 1982.- Conselheiro Senador Agcnor Maria
- Conselheiro Senador Bernardino Viana - Conselheiro Deputado Alceu
Coi/ares - Conselheiro Deputado Cardoso Alves -Conselheiro Deputado
A/do Fagundes Conselheiro Senador Nelson Carneiro.
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PARECER DO CQ]'!SELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas,
nos termos da competência estabelecidã pelo art. 15, item "d", da Lei n 9
4.284, de 20 de noVembro de 19_~3, t_endo precedido ao exame do Balancete
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas referentes ao período de 01-01 a 31-3-82 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de

marçof82, é de parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa ordem, satisfazendo, assim; as exigências legais.
Brasília-DF, 20 de maio de 1982. - Conselheiro Deputado Maurício
Fruet- Conselheiro Deputado Cardoso Alves- Conselheiro Deputado Alceu Collares - Conselheiro Deputado A/do Fagundes- Conselheiro Senador Nelson Carneiro -cOnselheiro "SenadOr ÀgenOr Maria - Conselheiro
Senador Bernardino Viana.
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PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho DelibCr3tivo do InStituto de Previdênda dos Congressistas,
nos termos da Compefência estabelecida pelo Art. 15 item .. d" da Lei -ri'?
4.284, de 20 de noverribro de 1963, teildo procedido ao ex::ime do B.llancete
Patrimonial e do DemonstratíVO-das Receitas e DeSPeSas'rCrerentes ao período de 1-I a 30-4-82 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de

ãhr1lj82, é de parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa ordem,
satisfazendo, assim, as exigências legais.
Brasnia-DF., 20 de maio de 1982.- COiiselheiiO Senador Bernardino
Viana - Conselheiro- Senador Nelson Carneiro -_Conselheiro Deputado
A/do Fa'iundes...:... Co_nselheirO Deputado AlceU Co/lareS- Conselheiro Senador Agenor Maria.
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O Presidente do InstitUto de Previdência dos--Ccirigressistas, no uso de
suas atribuições, resolve conceder ao servidor Pedro AlveS de Freitas, Agente
Administrativo da Câmara dos Deputados, à disposição do Instituto de Previdência dos Congressistas, dispeitsa, a partir de 3 de fevereiro do corrente
ano, da função. de Chefe do Setor de Beneficias criada pela Resolução n9

75/80, designando-o, a partir da mesma data, para exercer a fuiiÇão de Diretor da Secretaria, criada pela Resolução n• 10f6S:·
Brasília- DF, 3 de fevereiro de 1982.- Deputado Bento Gonçalves,
Presidente.
Ciente: Pedro Alves de Freitas.

•

•
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RETIF!CAÇOES

No Diário do Congresso Nacional, n9 072- Seção II- datado de Sábado, 29 de maio de 1982, retifique-se a numeração de sua paginação de 1902 a
1924, para 1936 a 1958.
No Diário do Congresso Nacional, n'? 073- Seção II- datado de Terçafeira, !9 de junho de 1982, retifique--se a numeração de sua paginação de 1926
a 1945, para 1960 a 1980.
No Diárío do Congresso Nacional, nll 074 - Seção II - datado de
Quarta-feira, 2 de junho de 1982, retHique-se a numeração de sua paginação
de 1948 a 1966, para 1982 a 2000.
No Diárfo do Cofzgresso Nacional, n9 075 - Seção II - datado de
Quinta-feira, 3 de junho de 1982, retifiquC-se a numetàÇão de sua paginação
de 1968 a 1978, para 2002 a 2012.
No Diário do Congresso Nacional, n9 076- Seção II- datado de Sextafeira, 4 de junho de 1982, retifique·se a nuinerâÇãô de sua paginaç~o de 1980 a
1995, para 2014 a 2029.
No Diário do Congresso N_acional,_n?_ 077- Seção II- datado de Sábado, 5 de junho de 1982, retífique-se a numeração de sua paginação de 1998 a
2031, para 2032 a 2065.

No Diário do Congresso Nacional, n"' 078- Seção II- datado de Terçafeira, 8 de junho de 1982, retifique-se a numeração de sua paginação de 2034 a
2053, para 2068 a 2087.
No Diário do CongreSso Nacional, ""' 079 - Seção II - datado de
Quarta-feira, 9 di junho de 1982, retifique-se a numeração de sua paginação
de 2056 a 2063, para 2090 a 2097.
No _Diário do Congresso Nacional, n"' 080 -- Seção II ~ datado de
Qu~nta-feira, 10 de junho çle 1982, retifique-se a numeração de sua paginação
de 2066 a 2080, para 2100 a 2114.
No Diário do Congresso Nacional, n'1 081- Seção I I - datado de Sábado, 12 de junho de 1982, retífiqLie-se a numeração de sua paginação de 2082 a
2103, para 2116 a 2137.
No Diário do Congresso Nacional, n9 082- Seção II- datado de Terça·
feira, 15 de jUnho de-1982, retifique-se a ilurriefação de sua paginação de 2106
a 2117, para 2140 a 2151.
No Diário do Congresso Nacionql, n"' 083 - Seção II - datado de
Quarta-feira, 16 de junho de 1982, retifiq_ue-se a numeração de sua paginação
de 2120 a 2141, para 2154 a 2075.

SUMÁRIO
I - ATA DA 91• SESSÃO, EM 21 DE JUNHO DE 1982
!.I-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n.,., 39/78 e P_rojetos de Decreto Legislativo n•s 43(81 e 26(80.
1.2.2 - Leitura de Projetos

•

-Projeto de Lei do Senado n'? 122/82--=-:Complementar, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta p~tágrafo único _ao art.
12 da Lei Complementar n'? 11, de 25 de maio dç 1971, que dispõe sobre: o
PRORURAL.
-Projeto de Lei do Senado n.,., 123/82, de autoria do Sr. SenadOr
Paulo Brossard, que permite a empregador em mora recolher contribuição
previdenciâria do empregado.
1.2.3- Requerimento
- NY 136/82, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, sOlicitando
homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal Raimundo de Souza Brito, ocorrldo em 16 de junho de 1982. Aprovado, após usar
da palavra o Sr. Nelson Carneiro, havendo o Sr. Presidente se_ associado
às manifestações do Plená_rio.

1.2.4 - Discursos do Expediente

SENADOR ROBERTO SATURNINO, como Líder- Críticas ao
modelo sócio-econômíco adotado_ pelo Governo.
SENADOR JOSE FRAGELLI- Lísura de S. Ex• na condução dos
trabalhos da Comissão Mista incumbida do estudo sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n~' 25/82, que a1tera arspóSitivos da legislação eleitoral, face críticas formuladas por membros do partido governista.
1.2.5 ~ Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n'? 124/82-Complementar, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz modificação na Lei Complementar n' II, de 25 de maio de 1971, que instituiu o PRORURAL.
1.2.6- Requerimento
N9 137/82, de autoria do Sr. Senador Murilo Badaró, solicitando
j:oncessão de 60 dias de licença para li-aiar de interesses particulares. V o·
tãção adiada por falta de quorum.

1.2.7- Aviso do Ministro das Relações Exteriores
N~'

16/82, encaminhando esclarecimentos daquele Ministério acerca
das relações diplomáticas entre o Brasil e países do Continente Africano.
1.3- ORDEM DO DIA

-Projeto de Resolução n~' 18~/81, que_ autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em CrS 29.364.200,00 (vinte e nove
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milhões, trezentos e sessenta e quatro m-il e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 258/81, -que atitõrizã a PrefeitUra Mtinícipal de Boca do Acre (AM) a elevar em CrS 8.613.200,00 (oito milhões,
seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros), o Inori.tantede sua dívida con..;
solidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n<? 266/81, que,autoríza a Prefeiúira 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 n9 33/82, que autoriZa a PrefeitUra Municipal de llabira (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 CrS 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n"' I08/8Í, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões,
vinte e sete milhões, oitoceritos e noventa e- noVe mil, duzentos -e cinqüenta
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 240/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (MG) a elevar em Cr$ 12.356.000,00 (doze milhões, trezentos e-cinqüenta e seis mil cruzeiros), o montante de sua dívída cOnsolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Res_olução n<? 30/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a elevar em Cr$ 159.638.841,00 (centoecinqilenta
e nove milhões, seiscentos e trio ta e oito mil, oitocentos e quarenta e um
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n<? 80/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (GO) a elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três
milhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e vinte-e oito Cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Lei do Senado n9 13/79-, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão_ de aposentadoría especial para o
comerciãrio, na forma que especifica. Votã.ção adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado no 329/80, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modifica disPOsitivo da Consolidação d8.s 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 IM/81, de autoría do Seriador 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 Sena_d_o n9 352/78, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de
qu.orum.
-Projeto de Lei do Senado n9 255/80, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivos· à Lei n9 5.480 de 10 d-e agosto d6
1968, dicíplínando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~ 362/79, de au!oria do Sen~dor 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 n9 40/81, que autOriút a Prefeífura Municipal de Betim (MG} a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinCo milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de sua dívída consolidada. Discussão
sobrestada por falta de quorum, para votação do Requerimento n9 309 f8l.
- Projeto de Lei do Senado no 309 (79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contábil, e dá _outras providên-
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cias. Discussão sobrestada por falta de quorum, para votação do Requerimento no 35/82.
-Projeto de Resolução n9 218/81, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerai::; a elevar em Cr$ 988.603.570,49 (noVecentos e oitenta e
oifo milh-ões, seiSceõtos e três mil, qúinhent6s e seterita cruzeiros e_quarenta e nove centavos), o niontante de sua dívida consolidada. Discussão en~
cerrada, ficando a votação adiada por falta de q~oru~n.
- Projeto de Resolução n9 22 I /81, que autoriza o GoYern"o do Estado do Ceará a elevar em Cr$ 25.239.000,00 (vinte e cirico milhões, duzentos e trinta e nove mil cruzeiros), o montante de sua 9ívida consolidada.
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 14/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) a elevar em Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta
milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida cons_olidada. Discussão
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 59/82, que_autoriza o Governo do Estado
do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte-e nove bilhõCs,
setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de
quorum, após usar da palavra q_ Sr. Nelson Çarneiro.
1.4- DISCURSOS APÔS A ORDEM DO DIA

SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesada concessão do J3o
salário e do reajuste semeStral aos funcionâri"os públicos.

•

•

SENADOR HUMBERTO LUCENA -Criticas ao posicionamento
da Liderança do PDS, com relação ao .. fechamento da questão", no tocante à votação da proposta de emenda à Constituição, focalizada no discutso proferido na presente sessão pelo Senador José Fragelli.
SENADOR PAULO BROSSARD- Entendimento de S. Ex• com
refÚênCia à posição- dõ parlamentar diante do vínculo de seu mandato ao
partidp.
SENA DOR !TAMAR FRANCO - Considerações sobre o Projeto
de Decreto Legislativo -n9 37 (82-CN, apresentado por S. Ex• ao proferir
parecer sobre a Mensagem n9 34 /82-CN, rejeitando o Decreto-lei n9 1.91 O,
de 1981, que _dispõe sobre contribuição para o custeió da Previdência Social, e dá outras providências. Artigo de autoria do jornalista Rogério
Coelho Neto, intitulado "O pregoeiro da abertura", atinente à atuação do
Senador Te_otônio Vilela pelo restabelecimento da d-emocracia em nosso
País.
SENADOR BERNARDINO VIANA -Apelo ao Sr. Diretor-Geral
do DASP, em favor da revisão do Plano de Classificação de Cargos, em
face de injustiça que leriam sofrido_ os carteiros do Estado do Piauí.
SENADOR MAURO BENEV!DES- Homenagem de pesar pelo falecimento do Sr. Patriolino Ribeiro de Sousa.
SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA -Sucesso alcançado pelo Ministério da Saúde, pelo Dia Nacional de Vacinação contra a Poliomielite.
SENADOR HUMBERTO LUCENA -Apelo às autoridades da Superintendência das Campanhas de Saúde Pública, em favor do atendimento das reivindicações dos funcionários da Diretoria RegiOnal da Paraíba.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo ao Sr. Ministro do Trabalho em favor da cessão a JuntaS de Conciliação e Julgamento da Justiça
do Trabalho na cidade do Rio de Janeiro,-de dependências situadas na antiga sede- dO- Ministério do Trabalho naquela cidade.1.5 -

•

Designação da Ordem do Dia da próxima sessão. Encerramen-

to.

2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
Do Sr. Milton Cabral, pronunciado na sessão de 17-6-82.
Do Sr: Paulo Brossard, pronunciado na sessão de 17-6-82.
Do Sr. Leite Chaves, pronunciado na sessão de 17-6-82.

3- MESA DIRETORA
4- LIDERES E \'ICE-LIDERES DE PARTIDOS
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

•
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ATA DA 91• SESSÃO, EM 21 DE JUNHO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. PASSOS PÕRTO, GILVAN ROCHA E JORGE KALUME
ÀS li HORAS E 3Q MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
-Jorge Kalume- Eunice Michiles- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Bernardino Viana- Helví-

dio Nunes- José Uns- Mauro Benevides- Agenor Maria- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcos Freire- Luiz Cavalcante_- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto -Jutahy Magalhães- Luiz-y_iaila
-João Calmon- Moacyr Dalla- Amara~ Peixoto~ Nelson Carneir~
Roberto Saturnino -Itamar· Franco - Ainaraf Furlatl -José F·râgelli Leite Chaves -:--Lenoir Vargas.- Paulo Bro~~ard

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

A lista de presença acusa o

comparecimento de Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a protcção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. _lq~Secretário procederã à leitura do Expediente.

•

E lido o seguinte
EXPEDIENTE

PARECERES
PARECERES N•s 465 E 466, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei da Câmara riq 39, de 1978, que "regula a
atividade das empresas de recrutamento, seleção, assessoria, consultoria e orientação profissional, e dá outras proYidências".

PARECER N• 465, DE 1982
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Franccr Montoro
Retorna à apreciação desta Comissão o presente projeto de autoria do
ilustre Deputado Roberto Carvalho, que se propõe a disciplinar as atividades
das empresas de recrutamento, seleção, assessoria, consultaria e _orientação
de pessoal.
_
_
Quando, pela primeira vez, tivemos em mãos o projeto, verificamos a
existência de diversos.aspectos duvidosos, a começar pela referência a órgãos
do Poder Executivo hoje inexistentes, face à.s cOnstantes reformas da adminis~
tração pública.
Assim", dizíamos, .. as remissões ao INPS, à Secretaria de Empregos e
Salários (SIC), ao Diretor~Geral dessa Secretaria, terão de ser _substituídas
pelos órgãos e cargos do Ministério do_ Trabalho hoje incumbidos das ativj~
dades afetas à seleção de mão~de~obra e às relações de trabalho. Por igual, algumas disposições relativas à competência de órgãos do Poder Executivo, iriw
cumbidos, pelo projeto, das tarefas de fiscalizar e orientar as empresas de se~
leção e recrutamento de pessoal, terão de ser revistas- face às restrições contidas no inciso V _do artigo 81 da Constituição".
Mais adiante, jâ adentrando o mérito do projeto, lembramos que algumas das ativldades que seriam deferidas às empresas de recrutamerlto, seleção
e orientação profissional, jâ estariam deferidas, pela legislação vigente, aos
TéCnicos de AdministraÇão e aos Sociólogos. Por isso, em parecer preliminar,
concluímos pela audiência do Conselho Federal de Técnicos de Adminis~
tração e-do Ministério do Trabalho, no sentido de que nos fornecessem subsíw
dios para um melhor exame da matéria.
O projeto agora nos é devolvido, instruído com os pareceres dos referidos órgãos.
Diz o Ministério do Trabalho que a mat~~ifl tratac;!a no projeto já está regulada pela Lei n' 4.769, de 9-9-65, e pelo Decreto n' 61.934, de 22-12-67, que
estabelecem
B

•

... "que a atividade profissional de Técnico de Administração
envolve pesquisas, estudos, análises, intCipretação, planejamento,
implantação, coordenação e controle dos trabalho~ nos campos de
administração, como administração e seleção de pessoal.
Segundo esses dois diplomas, as empresas, entidades e escritórios técnicos que explorem atividad_es d_o Téc_nic_p_ de Adminis-

tração, como, no caso, a de ~dministrar e selecionar pessoal, serão
- --- -çbfigatOfiãmerite -r-egistrãdas nos Conselhos Regionais de Técnicos
--de Administra'çâo e Sõ podefão se corístituir ou funcionar sob aresponsabilidade de Técnico de Administração devidamente registrado
e no pleno gozo de seus direitos sociais.
Ademais, quando a atividade da empresa envolver a aplicação
de técnica e métodos psicológicos, com o objetivo de orientação e
seleção profissional, terá ingressado na ãrea privativa do psicólogo,
submetendo~se, portanto, à fiscalização e normatividade dos Conselhos de Psicologia."
Por ·-séU turno, o Coilselho Federal de TéCnicOs· de Administração, aca~
tando_ parecer de seu Consultor Jurídico, Professor _José Rubens Costa, enfatizou a inviabilidade da proposição, face :iQ evidente conflito entre as atribv.jçÕ!!S clãs referiPas empresas de recrutamento de pessoal e as atividades dos
Técnicos de Administraç_ãQ,
Do referido_ parecer, destacamos alguns trechos bastante ilustrativos,
c_omo os que se seguem:
"As empresas, entidades e escritórios técnicos que explorem,
sob qualquer forma, atividades_do Técníco_de Administração, como
a de administrar e selecjonax pessoal, serão obrigatoriamente regis~
trados nos Conselhos Regionais de Técnicos de AdministraÇão (art.
15, Lei n<:~ 4.769/65). Estas entidades, empresas e escritórios técni~
cos, nos termos do art,_ 12, do Decreto n~' 61.937, de 22 de dezembro
de 1967, .. só poderão se constituir ou funcíona_r sob a responsabilidade de Técnico_d~ Admiri_istracão devidamente registrado e no pleno gozo de seus direitos sociais~· ..
Os dispositivos da Lei n' 4.769/65 e do" Decreto n' 61.934/67 se
prendem à exigência da aplicação de métodos modernos e científicos para a seleç~o e administração de pessoal face à crescente espe~
_çialização das indústrias e e.ffipresas·.
"Verifica~se, por conseguinte, em que pese a afirmação do auw
_tor Qo Projeto d~ LeJ n~ <?2~ f75, que a ãtívidade das empresas de re- ~ut~mento, seleção, assessoria, consultaria e orientação profission3ljá diSp-õe de regUlamentação em _lei e se encontra rCconliecida.
-Há, nada obstB.!lte, outra previsãO legal a respeito da matéria.
Consoante a Lei n~' 4-.119, de 27 de agosto de 1962, constitui função
privativa do_ Psicólogo a utllizáção .·de m~lOdo~ e técO:ícas· psicOlógicas com o objetivo de orientação e seleção prOfissional (ar( 13, § 1~',

alínea b),
Quando-~ ~Ü~ida:de de emj,r~~. de s~leção e orie_ntação profis~
sionaf envolver _exclusivamente a aplicação de méiÕdÕs e técnicas
pSicológ-icas, esta -atiVídãde estarã afeta ao campo prOfissional do
-psicólOgo e, em decorrência, submetido à fiScalização e normatividade dos CoflSeffiOS âe PsiCoiOgia." ·
Como se Vê, portanto, tal como supúnhamos, o projeto se superpõe à lew
gislação vigente, regulando matéria jâ disciPlinada e, mais que isso, criando
conflitos_ de atribuições entre categorias profissionais, absolutamente indesejáveis.
·Se é certo que as empresas de seleção e reci'UfamentO de pe5soal são dirigidas por técnicos em administração, assessorados por sociólogos, parece-nos
contraproducente, regular-lhes a atividade em diploma legal diferenciado,
ainda mais quando a lei existente disciplina de modo amplo e abrangente a
matéria.
_,_ -Arite ~stas ~o9si_der~ções, nosso parecer_ é Pela rejeição do Projeto.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1982. - Raimundo Parente, Presidente- -Franco Montoro, Relator- Henrique Santillo- Gabriel Hermes- José Fragelli .

PARECER N• 466, DE 1982
Da COmissão de Legislação Social
Relator: Senador Franco M ontoro
Ch:.!ga à apreciação desta Casa o presente ptõjeto, de autoria do_ ilustre
l)eputado Roberto Carvalho, que se propõe a disciplinar as atividades das
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empresas de recrutamento, seleção, assessoria, consultaria e orientação de
pessoal.
O projeto, como se viu da sua ementa, foi apresentado em 1975. Desde
então, muitas modificações foram feitas na estrutura administrativa do País,
o que, sob o aspecto formal, tornou vârios dispositivos da proposição inteif"amente defasados com a realidade atual.
Assim, as remissões ao INPS, à Secretaria de Empregos e Salârios (sic),
ao Diretor-Geral dessa Sec_rciaria, terão de ser substituídas pelos órgãos e
cargos do Ministério do Trabalho hoje incumbidos das atividades afetas à seleçào de mão-de-obra e às relações de trabalhos. Por igual, algumas disposições relativas à competência de órgãos do Poder ExecutivO~- incumbidos,
pelo projeto, das tarefas de fiscalizar e orientar as empreSas de seleção e recrutamento de pessoal terão de ser revistas face às restrições contidas no inciso V do artigo 81 da Constituição.
Isso, no entanto, será cuidado no devido tempo, quando o projeto retornar a sua tramitação normal. Por ora, examinando o mérito, verificamos que
algumas das atividades que passariam, legalmente, para a alçada dessas empresas de recrutamento e seleção de pessoal, estão deferidas, por lei preexistente, aos T'Ccnicos de AdmiriiStraçãO e- aos SOCíólogos.
Em face--do expósto, Opinamos, em parecer J)ieliininar,-que SC:}am oUVIdos os Conselhos Federais dos Têcníco--s de AdrriiriiSü-ãÇãO-é dos Sociólogos,
a fim de que informein esta Comissão das repercussões do projeto nos interesses das respectivas categorias profissionais, bem como, forneçam subsídios
que permitam uma orientação segura quanfó à matéria.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1981. - Raimundo Parente, Presidente
- Franco Montoro-, Relator- Lenoir Vargas --Eunice Michiles - Almir
Pinto --Aloysio Chaves --Humberto Lucena- Jaison Parr_efo- José Frage//i- Gabriel Hermes.
PARECERES N•s 467 E 468, DE 1982
Sobre o PrOjeto de Decreto Legislativo n9 43, de 1981 (PDL n9
105--B, de 1981-CD) que "'aprova o texto do Acordo sobre Turismo
entre o Governo da República Federativa do Brasii e o Governo da República da Colômbia, concluído em Bogotá, a 12 de mar<;o de 1981 ''.

PARECER N• 467, DE 1982
Da ComisSãO de -Relatões Exterfores
Relator: Senador Aderbal Juremo
Na forma do art. 44, I, da Constituição Federal, o SenhOr Presidente da
República submete à consideração _d_o _Pe>_der Legislativo, a~mpanh_ado de.
Exposição de Motivos do Ministro das Relações Exteriores,-o texio do Acorw
do sobre Turismo, firmado entre ó Governo da República Federativa doBrasil e o GovernO da Repú-blica -da CoiõmbhL - - - - -·
Concluído em Bogotá, a 12 de m-arço de 1981, o referido ato internacional prevê medidas tendentes a desenvolver e expandir o fluxo de turistas entre
os dois países. O objetívo é eliminar-se, na medida do possíVel, as restrições
que possam incidir sobre a atív"ídade turística entre Brasil e Colômbia.
As Partes ContratanteS admitem que o Acordo cOil.tribuirã para o conhecimento recíproco maiS-acentUado 'entre ambos os poVOs:··bCm.Como-·o es_treitamento doS laços fraterilais de amizade que os unem.Daí, o art. I trata da outorga recíproca das facilidades para o incremento
do turiSmo, e o art. III prevê a elim-Inação de restrições de qualquer orde:n
sobre o intercâmbio turístico.
E prevista a troca de informaÇões pertinentes ao ni3ttria:rde piõmoç3.o e
propaganda turfstieã.s, -em especial sobre metodologia e desenho para sua elaboração.
~
Também ficou acertado elenco de providências para facilitar o ingreSso- e
a difusão recíproca de propaganda turística, devendo as Partes Coiitiatantes,
por via diplomática, trocarem informações quanto ao regime legal vigente em
matéiia- de turismo, especialmente as que incluem meios de hospedagem,
acampamentos, agências de viagens e outras atividades profissioiiãis -tUrísticas.
O art. XI trata do intercâmbio de estudantes de instituições de enshio de·
hotelaria e turismo, devidamente reconhecidas.
A vigência do Acordo é de cinco anos, admitida a pi'ori'ogãção automática por períodos iguais e-Sucessivos, a menoS que úma daS Partes resOlva
denunciá-lo. Nesse caso, a de~úncia surtirá ef~ito nov~~-~as a.pós a~d?t~ de
recebimento da notificação respectiva;
A proposição mereceu aprovação das Comissões e dO Pfeilãrio dã Câmaw
ra dos Deputados.

Junho de 1982:

Opinamos, portanto, pela aprovação_ do presente Projeto de Decreto Le_
gislativo. w
-Sala das Coinissões, 14 de abril de 1982.- Luiz Viana, PresidenteAderbal Juremo, Relator- Bernardino Viana- Aloysio Chaves- Tarso Du·
tra --~MOacyr Da/la - José Richa - LouriVal Baptista.

PARECER N• 468, DE 1982
Da Comissão de EconoRtia
Relator: Senador José Fragelli
Brasil e Cqlómbía assínaram, em Bogotã," no-dia 12 de março de 1981, o
texto que ora é submetido a esta Comissão, e pelo qual as partes contratantes
se comprometem a outorgar-se reciprocamente as máximas facilidades possíveis_ para o incremento do turismo.
A matéria, de conformidade_ com o que dispõe o artigo 44-, InciSo da
Constituição Federal, foi submetida, pelo Presidente da República, à consideração do Congresso Nacional.
A Câmara dos Deputados aprovou o acordo que, agora, tramita no Senado Federal.
U texto do aludido ato-internaciOnal vem acompanhado de exposição de
motivos, em que o Ministro das Relações Exteriores demonstra o desejo do
Brasil e Colômbia promoverem, igualtl!ente, intercâmbio de conhecimentos
técnicos entre os respeCtivOS ofganismõs nacionais responsáveis pelo desenvolvimento da indústria turística.
O esforço conjUrttO visa, ainda, à for:mação p~Ofissional através de cursos
e esfâgios em instituições de ensinO de llotC!aria e turisrrio, devidamente reconhecidas, de cada país, bem como outras atividades.
Conforme a ênfase dada pelo preâmbulo, Brasil e Colômbia se decidiram
pelo acordo,

I:

..

··- Animados_ pelo propósito de faCíiítar, na maior medida
possível, o intercâmbio turístiC_o exiStente entre ambos os países e de
promover o fluxo turístico desde terceiros países;
-Conscientes de que _isso contribuirá para um conhecimento
recíproco mais- acentuàdo entre affiboS OS ·povos e ao estreitamento
dos laços fraternais de amizade que os unem;
- Convencidos da necessidade de estabelecer um quadro_ adequado para o desenvolvimento das correntes turísticas."
É evidente que todo esforço planejado, objetivando a expansão da atividade turística, só benefícios traz à economia.
O turismo brasileiro, iricipiente ainda, possUi vastos horizonteS a serem
explorados. Da mesma forma,- o turismo colombiano.
Há muito, a atividade turístiCas deveria ter merecido atenção, no contex·
to da Amazónia. o·espafõ amazônico brasileirO está praticamente inexplorado, pelo que tem a oferecer, no plano económico. Ainda mais quando, agora,
o mundo ganhou consciência do que realmente aquela região representa.
Somos, portanto, p~la ap:ovaç~o do_ p_resente projeto de decreto legislativo.
-Sala das Comis-sões, 16 de junhO _de I98f- José Richa, PresidenteJosé Fragelli, Relator- Lenoir Vargas- Milton Cabral- Affonso Camargo
-....;,., LUiz Cavalcante - Bernardino Viana~

PARECERES N•S 469, 470 e 471, DE 1982
SoOre o Profeto de "Decreto ·Lefiislativo n9 26, de 1980 (n"' 61-B,
de 1980, na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto do Tratado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo daRepública Argentina para 0 aproveitamentÕ dos recursos hídricos comw
partilhados dos trechos limítrofes do rio Uruguai e de seu afluente, o
rio Pepiri-Gua<;u, concluído em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980''.

PARECER N• 469, DE 1982
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Tancredo Neves
Reto.rnã âesta ComissãÕ, cumÍ>rÍild_o o disposto no artigo 44, iDciso ~I, da
Constituição Federal, o texto do tratado celebrado a J7 de maio de 1980, enire o GOVei-nC)da Repúl:itiZa F'edê~ãtiVa- do-Brasil e O-Governo da Repú~lica
Argentina, para o _a_prqveitamentt:? dos rCcUTS~s hídricos co-mpartilhados dos
úéChos limíttofes ~d9 fio :.ur!lgua!_é.de-Seu:an~ente. o ri9 PepiriwGuaçu.
Esta COrriissãO: exarli_inàitd9 6° téxtO dó ~Trilfado ·ern:-qU.e~tão, entendeu
neCessário, ·para -o borll eXame da Inatédá, a n!3."liZação de diligência junto ao
Poder Executiv-o, solicítando fosse-nos enviada cópiâ- autimtícada, devida*
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mente traduzida para o português, da ••Declaração de Assunção" sobre o
aproveitamento de rios internacionais.
Após o cumprimento da diligência solicitada, cabe-nos relatar a matéria,
que é acompanhada de minuciosa Exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, na qual ressalta terem sido esses entendimentos e estudos iniCiildos em 1972, por ocasião da visita do Presidente Alejandro Agustin Lanusse ao Brasil, época que se firmoU- um convênio entre as
empresas ELETROBRÁS, pelo Brasil e A y E, da Argentina.
Em decorrência do convênío, todos os estudos técnicos, a nível de préviabilidade, foram efetuados e apresentados aos dois governos, em 9 de janeiro de 1975, sendo selecionados os três seguintes aprOveitamentos, tOtalizando
capacidade instalada em torno de 5.650 MW: ••São Pedro, o mais jusante a
cerca de 20 (vinte) quilômetros da fronteira com o Uruguai; Garabi, logo acima de São Borja; e Roncador, ou alternativamente, Panambi.
As referidas conversações, coordenadas pelo ltamaraty, com a constante
cooperação e participação da Eletrobrás, desenvolveram-se, permanentemente, com as autoridades argentinas, em atmosfera da mais absoluta cordialidade e entendimento recíproco e propiciaram a negociação, em prazo relativamente curto, do texto, do Tratado, ora sob nosso exame.
Ressalta o Senhor Ministro, ainda, que .. o Tratado estabelece o regime
jurídico geral que regulará o aproveitamento dos recursos hídricos_ c:ompartilhados entre os dois países, parecendo-me dignos de nota os seguintes aspectos:
a) a vinculação, expressa nos considerandos, a dispoSitivos relevantes
ora vigentes no sistema da Bacia do Prata, ao qual pertencem os dois Países,
como os artigos I e VI do Tratado da Bacia do Prata, e a Declaração de Assunção sobre o aproveitamento d_e rios internacionais;

b} o caráter múltiplo (artigo I, caput) dos aproveitamentos previstOs,
que visam não só a geraÇão de energia elétrica como também a melhoria das
condições de navegabilidade, a atenuação dos efeitos das cheias extraordinárias e a utilização racronal das águas para fim consuntivos:
c) o interesse especificamente expressado (artigo I, caputj na preservação do meio ambiente, da fauna e da flora, e na manutenção da qualidade
das águas;
d) a necessidade de que a execução de cada projeto específico seja precedido de acordo entre os dois Governos, medida também prevista, mediante
convênios entre as entidades a serem designadas pelas duas partes, para a execução e operação das obras de aproveitamento. A clãusula em apreço permite, assim, que a realização dos projetas se enquadre perfeitamente na escala
de prioridades constantes dos programas de desenvolvimento do se to r elétrico de cada País;
e) a vinculação (artigo III) ao princípio de que, nOs aproveitamentos a
serem construídos, inclusive nos trechos não compartilhados, se buscará evitar a ocorrência de prejufzos sensíveis, cáracteri:Zando-_se, ademáiS, a forma de
sua aferição eventuaL
No que diz respeito às modalidades de execl.lção dos projetas, da divisão
da energia a ser gerada e da operação das instalaçiies hidrelétricas a serem
construídas de acordo com o Tratado, permito-me salientar, corTio de especial
significado, os seguintes--aspectos (artigos IV-V~VII_)_:_

a) a propriedade exclusiva de cada entidade executiva das obras e instalações realizadas nO teriifório de seu respectivo País e a distribuição eqüitativa das responsabilidades por sua execução;
b) a divisão, em partes iguais, dos benefícios resultantes dos aproveitamentos hidrelétricos, em termos do total da energia que vier a ser gerada, com
a ·indicação das modalidades de sua repartição:
c) a determinação de que no caso de não utilização, por parte de um dOs
dois países, da energia produzível a que teffi dirC:ito, se permitirá sua transferência ao outro País nos termos e condições a serem estabelecidos de comum
acordo.

A assinatura desse Tratado representa, pois, fato de maior relevo n6
quadro mais amplo das relações entre o Brasil e a Argentina, configurando
expressiva demonstração da vontade dos dois países em cOlaborar estreitamente em setor de alta prioridade, qual seja o do aproveitamento de recursos
hídricos que lhe são comuns.

O instrumento em apreço, conforme indicado ria Exposição de Motivos,
reitera o alto propósito de adesão ao Tratado da Bacia do Prata, com reflexos
positivos para os objetivos de integração e desenvolvimento regional nele- expressos.

Tendo em vista a importância, oportunidade e validade do assunto, esta
COniissão áC R-elações Exteriores, pelo seu relator, é pela aprovação do Proje~
to de Decreto Legislativo n• 26, de 1980.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1981. - Luiz Viana, PresidenteTancredo Neves, Relator- Amaral Peixoto --Aioysio Chaves- Lomanto
Júnior- Tarso Dutra- Nelson Carneiro - Luiz Fernando Freire- Lourival
Baptista - João Calmon - José Richa.

PARECER N• 470, DE 1982

Dã COinissão de Minas e Energia
Relator: _Senador A!mir Pinto
No dia 17 de maio de 1980, na cidade de Buenos Aires, os Chanceleres
Ramiro Sarafva Guerreiro e- Cados W. Pastor, na qualidade de representantes, respectivamente, dos Governos da República Federativa do Brasil e da
República Argentina, assinaram Tratado para o aproveitamento dos recursos
hídricos compartilhados dos trechos limítrofes do_ do Uruguai e de seu
aOue!lte, o rio Pepiri-Guaçu.
Foram levados em conta, para a conclusão do referido instrumento, a
cordialidade entre os dois países; o interesse comum do Brasil e da Argentina,
relativamente ao assunto; os estudOs realizados pela Centrais Elétricas Brasildras S.A e a Agua y Energia Eléctríca; o disposto na Declaração de Assunção sobre o aproveitamento de rios internacionais.
No contexto do Tratado incluem-se, entre outros (artigo I) "aproveitamentos hidrelétricos, nlelhoria das condições de navegabilidade do rio Uruguai naquele trecho, atenuação dos efeitos das cheias extra_ordinãrias e utilização raciOnal de sUaS ãgU.as para uso consuntivos. Os projefos e obras a se~
rem: executados terão presente a necessidade de preservação do meio ambiente, a fauna, a flora e a qualidade das águas dos citados rios, evitar sua contaminação e asSegurar, como mínimo, as attiais condições de salubridade na
área de influência dos aproveitamentos que se projetem".
A matéria foi Submetida à consideração do Congresso Nacional, de conformidade com o disposto no "art. 44, ínciso I, dã- Constituição Feder"al.
AC011Jpanha a mensagerri presidencial, além do texto--fírinado entre Brasil e
Argentina, exposição de motivos em que o Ministro das Relações Exteriores
ressalta que:
-os entendimentos para a execução dos estudos objetivando o
aproveitamento dos rios, previsto no Tratado, foram formalizados
em 1972;
- éin deCorrêncíã: disso, procedeu-se à seleção de um consórcio
brasileiro-argentino de empresas consultoras, integrado pela Hidroservice e pela Hidroned, que apresentaram, em 1975, estudo_ de inventário, aos_ Governos dos países interessados. Foram, então, selec_ionados ~rês possíveis aproveitamentos, totalizando capacidade
instalada em torno de 5.650 megaWatts. Esses aproveitamentos foram: "São Pedro", o mais a jusante, apro;ximadamente vinte quilômetros da fronteira com o Uruguai; "Gar3.bi". logo acima de São
Borja, e uRoncador" ou, alternativamente, "Panambi"
- o aproveitamento de "Garabi" se apresentou, logo, como o
mais. promissor, estando concluído o estudo de sua viabilidade
técnico-económica;
- acham-se em curso estudos pertinentes a .. Sãl"' Pedro" que,
inclusive, apresenta gr~nd~ interesse para a navegação, e .. Roncador (Panambi";_
-após o "ÁcordO de Coope-ração técnico-operativa entre os
aproveitamentos de Itaipu e Corpus", Brasil e Argentina desenvolveram ampla cooperação no sentido do aproveitamento hidrico.
A matéria foi examinada pelas Comissões_ e pelo Plenário da Câmara,
tendo sido aprovada por decreto legislativo, cujo projeto é, agora, submetido
ao Senado Federal.
Na Comissão de Relações Exteriores desta Casa, o Tratado em exame
foi considerado útil.
Efetivamente, sob iodOs os aspectos, principalmente no que se refere às
relações de amizade entre Brasil e Argentina, o Tratado se apresenta como de
indiscutível interesse. E, quanto à produção de energia e melhoria das condições c!_e navegabilida~_e, traz a marca dos assuntos prioritários àquela ârea
onde, se-cularmente, se chocam aspirações dos grupos nacionais distintos da
região.

Junho de 1982
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Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, 14 de outubro 1981. Milton Cabral, PresidenteAlmir Pinto, Relator- José Lins- Gabriel Hennes- Alberto Silva- Luiz
Cavalcante.
PARECER N• 471, DE 1982
Da Comissio de Economia

Relator: Senador José Lins
O presente projeto de decreto legislativo aprova o texto do Tratado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Argentina para o aproveitamento dos recursos hídricos ~ompa:t~lhados dos
trechOs limítrofes do rio Uruguai e de seu afluente, o no Pep~r~-Guaçu.
A assinatura do ato internacional se deu a 17 de maio de 1980. E, em catorze artigos, Brasil e Argentina definem os princípios bãsicos de importante
ação que se desenvolverá no contexto dos plan.Q!_de desenvolvimento energêtico dos países que integram a Bacia do Prata.\
Na forma do art. I, do Tratado, além do aproveitamento hidrelétrico-dos
cursos d'água indicados, serão avaliadas as condições de navegabilidade do
rio Uruguai, e considerados os efeitos das cheias extraordinãrías,
objetivando-se a utilização racional das águas daquele trecho para usos consuntivos.
Estabelece, ainda, o Tratado que os projetas e obras a serem executados
terão presente a necessidade de preservar o meio ambiente, a fauna, a flora, e
a qualidade das águas dos citados rios; assim, serã evitada a sua contaminação e asseguradas as atuais condições de salubridade na área de influência
dos aproveitamentos que se projetam.
A Eletrobrãs ou o ente jurídico que a suceda representará o Brasil no desenvolvimento da cooperação tratada, enquanto a AyE - Agua_ y Energia
Elétrica, Sociedad dei Estado, ou o ente jurídico que a suced~, será representante da Argentina.
Para a execução e operação das obras de aproveitamento dos recursos
hídricos compartilhados serão firmados convênios de coOperação entre as entidades executivas designadas pelas partes contratantes, com a finalidade de
definir responsabilidades e atribuições na execução e operação das obras de
que forem encarregadas.
Por outro lado, o aproveitamento das ãguas do rio Uruguai e afluentes,
nos trechos não compartilhados, será realizado por cada país, conforme suas
necessidades, sempre que não causar prejuízo sensível ao outro.
De acordo com o art. IV,§ 29, na execução de cada obra hidrelétrica serão observados os seguintes princfpios:
a) propriedade exclusiva de cada Entidade Executiva das obras e instalações realizadas no território do seu respectivo pafs;
b) divisão em partes igu3Is dos benefícios resultantes do ápfOVeitamento dos recursos hidrelétricos compartilhados, medidos em termos de energia
.
que vier a ser gerada no conjunto da obra;
c) distribuição eqüitativa das responsabilidades de execução das_ obras
e instalações entre as Entidades Executivas de cada país com--víS:tàS a atender
aos princíPiOs- acima mencionados.
O parágrafo 3'1, do aludido art. IV, prevê que os Projetas daS-obf-as hidrelétricas, suas estimativas de custos, bem como a análise dos benefícios resultantes deverão ser aprovados pelos respectivos governos. E o parágrafo 49 estabelece que, nas estimativas de custos, nos orçamentos anuais, nos demonstrativos financeiros, bem como na avaliação dos benefícios resultantes da
operação das obras e instalações será adotada, como moeda de referênc_=ia, o
dólar dos Estados Unidos da América ou outra moeda que venha a ser acordada mediante troca de notas entre os dois governos.
O art. V trata da divisão, entre Brasil e Ai'gentina, dos benefícios resultantes dos aproveitamentos hidrelétricos realizados em decorrência d_o Tratado, e obedecerá aos seguintes critérios:
a) a divisão da energia hidrelétrica produtível pelas diverSas centrais será efetuada em partes iguais;
b) a energia produzida, em qualquer das unidades geradoras será serppre dividida, de forma que a energia total produzida será sempre partilhada
igualmente;
c) a utilização da energia produzida nas centrais será feita pela Eletrobrás e pela AyE, ou pelas empresas brasileiras ou argentinas por elas indicadas;
d) ambas as Entidades Executivas deverão manter e operar suas respectivas instalações geradoras, a fim de que seja possível o aproveitamento, na
maior medida, do recurso hidrelétrico compartilhado;

e) no caso de não utilização da energja_produzida, por um país, poderá
ela ser transferida aO outro, nos termos e condições a serem estabelecidas de
comum acordo;
f) caso venha a ser estabelecido, para um aproveitamento no trecho
limítrofe do rio Uruguai, um nível de represamento que ultrapasse os limites
territoriais, na seção de fronteira, a Eletrobrâs e a AyE providenciarão os termos e condições para a divisão da energia elétrica adicional decorrente daquela elevação, bem como para a distribuição, entre os dois países-, dos aumentos d_os custos e dos benefícios resultantes.
Como se verifica, o Tratado é cuidados_o, prevendo todas as hipóteses
económicas e técnicas envolvidas no assunto.
A matéri_a foi aprovada pelos Órgãos Técnicos e pelo Plenãrio da Câmara. 'Nesla Casa, pronunciaram-se favoravelmente as Comissões de Relações
Exteriores e de Minas e Energias.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, 16 de junho dC 1982......... José Richa, PresidenteJosé Lins, Relator - A.ffonSo Camãrgo -_Bernardino- Vian~ -_ Luiz CãVa/cante- Milton Cabral_:.._ Lenoir Vargas ~~JÕsé Fraielli.

•

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 19-Secretãrio.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 122, DE 1982-COMPLEMENTAR
"Acrescenta parágrafo único ao art. 12 da Lei Complementar n9
11, de 2S de maio de 1971, que dispõe sobre o PRORURAL."
O Congresso Nacionar decreta:
Art. 19 É acrescentado ao art. 12 da Lei Complementar n9 11, de 25 de
maio de 19tl, o Següinte pará"grafo único:

"Parágrafo único~ Os beneficiários dos serviços de saúde do
PRORURAL terão direito a atendimento em qualquer casa de saúde ou ambulatório do País, independentemente de ~onvênio, os
quais serão pagos em conformidade coni o que se dispuser em regulamento."
Art. 29 Esta Lei Complementar entrarA em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 RevOgam-se as disposições em contrário.

Justificação
Diz o art. _l2 da Lei Complementar n9 11, de 1971, que os serviços de saúde da Previdência Social Rural serã_o prestados ..aos beneficiários, na escala
que permitirem os reCursos orçamentári"ás do FUNRURAL, em regime de
gratuidade total ou parcial, segundo a renda familiar do trabalhador ou dependente".
Logo, na Previdência Social Rural, como na Previdência Social Urbana,
a prestação de assistência médica e hospitalar estã condicionada à disponibilidade orçamentária.
Entretanto, o trabalhador rural leva grande desvantagem em relação ao
trabalhador urbano devido ao fato de serem poucas as casas de saúde que
mantêm convênio corO o FUNRURAL. Isto faz que ele fique desassistido ou,
então, que tenha que locomover-se por grandes distâncias para procurar e ob*
ter assistência médica.
A nossa proposição, inspirada em sugestão do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dona Emma, Santa Catarina, determina que o trabalhador
r~ual terá direito de ser atendido em qualquer casa de saúde ou ambulatório
d-o País, deixando ao regulamento ~ disciplinamento da forma de pagar tais
entidades.
Vê-_se, pois, que a medida projetada não apresenta qualquer inconveniência quanto a prC:tehdidO aumento de despesas, eis que os limites da prestação de serviços de saúde continuarão a ser os mesmosjâ consignados no caput_ do art._ 12, isto é, as disponibilidades orçamentárias do FUNRURAL.
Sa~a das S~ssões, 21 ~e juriho de 19~2.-::-: Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR N• II, DE 25 DE MAIO DE 1971
Institui o PRORURAL.
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gratuidade total ou parcial, segundo a renda famil_iar do trabalhador ou dependente.

(Às ComíSSõeS de Constituição e Justiça, de Legislação Social,
de Saúde e de Finanças.}
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 123, DE 1982
Permite a empregador em mora recolher contribuição
ciária do empregado.

.

previden~

O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1I' O empregador que deixar de recolher a contrib_uição previdenciâda que lhe cabe, sem prejuízo das comi nações legais pertinentes quanto
ao seu débito, poderá recolher a parcela devida pelo empregado, do salário
deste por ele deduzida e da qual é depositário.
Artigo 2<? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Justificação
Visa o projeto a atender o interesse do empregado, do empregador e da
Previdência Social.
Ocorre muitas vezes que o empregador, asfixiado por compromissos e
dificuldades, não tem condições de pagar pontualmente as contribuições para
a Previdência Social. No entanto, a contribuição do empregado é por ele deduzida do salário; quer isto dizer que o empregado contribuiu no momento
em que do seu salário foi descontada a sua cota de contribuição; contudo, a
despeito de ter ele contribuído, a sua contribuição não chegou a ser entregue
à Previdência, porque o empregador, que a reteve, estâ írrip"osS"ibilitado de recolher a parte por ele devida, e assim recolher ambas as parcelas.
Isto ocorrendo, o empregado sofre duas vezes: sofre o desconto e sofre
porque a importância dele descontada não chegou a seu destino.
O projeto prevê a hipótese de o empregador não recolher o que deve à
Previdência por não ter condições de fazê-lo, permitindo, porém, que faça
chegar à Previdência a contribuição do _empregado, por ele deduzida quando
do pagamento do salário; permite que o empregador entregue à Previdência o
que é da Previdência e permite que·ele empregador não conserve consigo o
que não é seu, pois ê a contribuição do empregado. Assim, o empregado deixa de perder, porque a sua parcela de contribuição terá sido oportunamente
paga à Previdência, enquanto o empregador fica sujeito a pagar, com os ônus
legais, a cota dele; mas também o empregador tem vantagem com a providência proposta, pois deixa de ser depositário infiel e livra-se da imputação de
apropriação indébita.
Em vez de ficar devendo o_scu e o alheio, isto é, o do empregado, fica
apenas com o seu débito, que pagará quando e como puder, com os encargos
de lei, mas ficará responsável apenas pela sua dívida, e responderá tãosomente pelos encargos a ela relativos.
A Previdência, de outro lado, só tem a lucrar com a providência, pois receberá em tempo próprio o que lhe cabe receber, ainda que nem tudo quanto
devesse receber. Mas, convém salientar,-os devedQtes são dois; e se ~m pode
pagar porque a sua contribuição é retirada do salário, no momentO C:rii" qUe
este é pago, e outro, o empregador, não pode fazê-lo, por que deixar de receber o que pode receber de quem lhe pode pagar porque o outro devedor não
está em condições de honrar o seu compromisso?
Sala das Sessões, 21 de junho de 1982. --Paulo Brossard.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetos lidos serão publicados e remetidos às comis_s_ões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 11'-Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senad_of Nelson Carneiro-.
O SR. NELSON CARNEIRO(Para encaminhar~ votação. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-E com imenso pesar que registrO o falecimento do ex-Deputado Raimundo de Souza Brito, que durante três legislaturas integrou a Câmara dos Deputados, sendo inclusive Presidente da sua Comissão de Constitui"ção e Justiça.
Antigo político, que falece aos 81 anos, deixa S. Ex• uma grande bagagem de serviços prestados à Bahia e ao País, não só como membro da Academia de Letras da Bahia e do Conselho de Cultura do Estado, mas também
como Deputado federal e ex-Deputado estadual, ex-Secretário de Justiça, catedrático aposentado do Colégio da Bahia e docente livre da Faculdade de
Direito da Universidade Federal da Bahia, além de poeta e escritor.
Como poeta, escritor e jurista, deixou muitas obras, tendo, recentemente, lançado a segunda edição ampliada do seu livro "Caminhos Perdidos",
onde reuniu seus melhores versos.
Raimundo Brito desaparece aos 81 anos; iria completar 82 anos Do próximo mês.
O Sr. Paulo Brossard -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO- Ouço, com muita honra, o aparte de
V. Ex•, eminente Senador Paulo Brossard.
O Sr. Paulo Brossard- Também eu tive a honra de ser colega do extinto
parlamentar baiano na Câmara do$ Deputados e tive ocasião de apreciar os
lavores do seu espírito, o seu preparo intelectual, a sua excelente formação
jurídica e a sua devoção a quantos· assuntos do interesse da Bahia e do País
lhe passassem pelas mãos, de modo que peço licença para me associar às palavrª's que V, Ex• acaba de proferir e que está proferindo, de homenagem àquele ilustre representante da Bahia na Câmara dos Deputados.
O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex•, mas creio queêna
palavra de V. Ex•, mais do que na minha, que sou seu coestaduano, que esta a
homenagem do Senado Federal a quem, durante 12 anos, dignificou o Congresso Nacional.
Sr. Presidente, quero incorporar aos-anais, para que fique deles constante, a biografia traçada pelo jornal A Tarde, em que se recorda toda a carreira
profissional e política ·de Raimundo de Souza Brito.
O nosso Raimundo Brito era Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, quando ali discutimos e votamos a lei de alimentos que contou. portanto, com a sua valiosa participação. Foi aquela lei, sem dúvida, a primeira, a
mais avançada que já se fez em qualquer luga-r do País em favor dos que necessitam de alimentos. É uma lei que traz a marca da colaboração do Executivo, porque surgiu da iniciativa ou da sugestão do hoje Ministro do Supremo
Tribunal, Cordeiro Guerra. O anteprojeto foí ericaminhado à Câmara dos
Deputados pelo Poder Executivo e ali, com a minha ajuda, mas, principalmente, sob a superintendência de Raimundo de Souza Brito, o nosso saudoso
Raimundo Brito, conseguimos fazer uma lei que tem sido muito discutida,
iil"Uttocomentã-dã-=--ã1ifdã ãgora;-na-ordem do Dia de hoje, figiirã urn proje-to tentando modificá-la- mas que tem atendido, ou tem procurado atender
depois de alguns anos, quatorze anos, às angústias e às súplicas dos que ne-cessitam de alimentos neste Pais.

O Sr. Humberto Lucena -

Permite--me V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer.

REQUERIMENTO N• 136, DE 1982

O Sr. Humberto Lucena - Interfiro no seu pronunciamento, para, em
nome da Bancada do PMDB, solidarizar-me com V. Ex'" nesta homenagem
justa e merecida à memória de Raimundo Brito, meu contemporâneo na Câmara dos Deputados, durante várias legislaturas, e, sem dúvida alguma, um
dos expoentes maiores- dã vida parlamentar brasileira, pela sua inteligência,
pelo seu talento, pela sua cultura.

Requeremos, na forma regimental, e de acordo Gom as tradições da Ca~
sa, as seguintes homenagens pelo falecimento do ex-Deputado Federal Raimundo de Souza Brito, ocorrido em 16 de junho de 1982:
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado da Bahia.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1982.- Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. Ex•
Sr. Presidente, estivessem presentes aqui os Senadores eleitos pela Bahia
e cerfamente t_rariam eles a: sua palavra-de solidariedade à hol)1enagem que
-hOje presfo, menos como baiano, rriiiis do que como companhe[ro daquele
que por doze anos ilustrou o Congresso Nacional e por toda a sua longa vida
serviu às letras, à política e à ciência. (Muito bem/)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Este requerimento depende de
votação c no seu encaminhamento poderão fazer uso da palavra todos os Srs._
Senadores que o desejarem.
O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

E lido o seguinte
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Mesa se associa às homena·
gens que o Plenário presta, neste instante, ao ex-Deputado Raimundo de Brito.
O _Presidente eventual se sente ainda mais associado_ a estas_h_omenagens,
porque foi seu companheiro na Câma-ra dos Deputados e acompanhou a sua
vida como parlamentar. Ele, que era um entusiasta da mudança da capital
para Brasília, foi um dos seus pioneiros. Conhecí-o como Secretário da Justiça da Bahia e depois ele foi, na Câmara dos Deputados, durante três legislaturas. representante do antigo Partido Republicano baiano que depois se in~
corporou à ARENA, voltando, depois, à sua atividade de jurista e de advogado na Bahia, concluindo como membro do Tribuna_! de Contas da_quele Esta_do.
Associamo-nos às homenagens que o plenário presta e faremos cumprir'
o deliberado por ele..
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Há oradores inscritos para a
sessão ordinária de hoje. An-tes-, no entanto, concedemos a palavra ao no_bre
Senador Roberto Saturnino, que falará como Uder.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Como Líder. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Neste mês de junho, caso não haja manipulações gros-seiras de índices, jã
se sabe, toda a Nação sabe,_ que a inflação voltará a níveis mais elevados dos
que os verificados no mesmo período do ano passado.
O Sr. Pauto Brossard -

É verdade!

O SR.c ROBERTO SATURN!NO- Isso quer dizer que a taxa de lnnação anual, que vinha caindo lentamente, volta a se elevar.
Esse fato tem uma explicação monetarista, calcada na expansão dos
meios de pugamento, com uma emissão recente que bateu todos os recordes
dos últimos tempos. Mas tem, sobretudo, Sr. Presidente, uma explicaçã-o
política, que é sempre a mais- verdadeira, já que-a iidlação é, sobretudo, um
fenômeno político.
A expliCação está ligada ao ano eleitoral, à imperiosa necessidade_ de_re...
duzir o desemprego calamitoso e realizar algumas obras de últi_ma _hqra para_
melhorar a posição do PDS no pleito. Aliás, devo dizer, que o mesmo se passa em relação ao único governo estadual do PMDB, que é o governo do meu
Estado, o Rio de Janeiro. Eu poderia dizer uma vez maiS; '"'viva as eleições",
época em que o povo é lembrado pelas autoridades e alguma coisa de concreto em seu favor é realizada. Disse que poderia fazer tal afirmação se não soubesse que o dilema inflação versus desemprego não está absolutamente romM
pído. Enquanto não se alterar substancialmente o modelo, o Governo segue a
política do dito popular: ou dá ou desce. Ou dá na inflação, no aumento do
crédito, na expansão dos meios de pagamento, fazendo crescer a inflação, ou
desce no nível de produção, no nível de emprego, no nível do produto bruto,
caindo _toda a economia.
O Sr. Paulo Brossard -

Permite V, Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço coin muito prazer a palavra
do Senador Paulo Brossard.

O Sr. Paulo Brossard- Creio que foi o Ministro da Indústria e do CoM
mércio que, cm declarações recentes, disse que, se a inflação não se mantivesse na casa dos 90% e superasse esta espantosa cifra, maior seria a pressão recessiva por decreto oficial, por orientação pública, de modo que a comuniM
cação que V. Ex~ faz e que já era esperada, exatamcnte porque no mês passaM
do, no mês de maio, os cálculos foram encerrados arltes dõ fim- do mês e antes
que se verificassem alguns aumentos substanciais, a comuni.:ação de V. Ex~
nos mostra que, neste mês, realmente, a previsão é de que seja superada acentuadamente a taxa inflacionária verificada em junho do ano passadO. Agora,
quanto à ob~ervaçlio que fez V. Ex.-~ com vista às _eleições, fez· me lembrar O
que ouvi de um homem do interior do meu Estado. DisseMme ele, uma vez, no
!.!urso de uma campanha: "Eu sou partidário de eleições_ todos o.s anos".
Diante da minha surpresa. ele logo me esclareceu: "Porque só assim o governo s.e lembr<l de que a gente existe".
O SR. ROBERTO SATURN!NO- Prefeito. Esta' e a sabedoria po·
pul<ir nobre Senador, tOrmada pel<l experiência quanto a esses.expedientes de
última hora, enquanto o perverso e grande dilema da economia brasileira tem
a sua solução sempre postergada. Afirmações de Ministro aqui. afirmações
acold., mas os fat0s vão sempre desmentindo as rrevisões oficiais.
Este ano, porém, como se trata de ano eleitoral. o Governo_ resolveu dar
mais e descer menos, isto é, dar mais para a inflação e descer um pouco menos no desemprego. Menos mal, menos_ mal para o povo, no curto prazo dos
dias das suas aniçõcs mais agudas. Não sei, Sr. Presidente, o que serão essas
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aflições no prazo médio ou no prazo longo, não sei o que significará para a
Nação ·cm termos de prejuízo futuro, porque, ao reativar a economia ainda
que timidamente, para enfrentar o pleíto eleitoral, sem mudar o modelo econõmico, sem mudar o padrão de desenvolvimento, o Governo aumenta o
nosso descqüilíbrio externo, faz crescer as importações, enquanto as exportações continuam contidas pela saturação dos artificíos e pelo estreitamento
da conjuntura internacional. E. com isto, eleva-se cada vez mais ..

O Sr. Paulo Brossard- Pel<:t saturação dos artifícios, disse V, Ex• com
mUita felicidade.

u-sR. ROBERTO SATURN!NO- Pela saturação dos artifícios. Já es·
gotarrios. Não há mais o q-ue fazer em m-atériU de artifícios.

o-

Sr. Paulo Brossard- Aliás, se me permite ainda, o Ministro Camilo
Penna, da Indústria c do Comércio, falando em Porto Alegre, a propósito da
remoddação ou modernização da empres-a- é interessante: o Governo, que
gere tão mal a coisa pública. parece que tem pretensões de dar lições à empresa pi'ivnda - num seminário sobre a remodernização da empresa. declarou,
honestamente, que já havia passado a fase das mágicas, que não havia mais
lugar p;.Hn as mágicas. São palavras do Ministro. cm Pvrto Alegre, faz duas
ou três .semanas.
O SR. ROBERTO SATURN!NO - Realmente, cm mágicas esta
Nação não acredita mais, embora possa haver autoridades que ainda rensem
e_m recorrer a esses artifícios._ Os fatos aí estão, o desequilíbrio externo se_
acentua. elevaMse a dívida externa, caem perigosamente as nossas reservas intcrnucionais, crescem as taxas de juros pagas pelo Brasil, reduz-se a nossa soberania, aumentamMse as concessões feitas com alienação _do patrimônio nacional..
O Sr. Paulo Brossard ....:._ Muito bem!

O SR. ROBERTO SA TURN!NO- E tudo isto. Srs. Senadores, acaba
r-esultando em prejuízo para o povo no dia de amanhã. Quem é que paga tudo? O ~.:idadào é quem paga todas estas contas, o cidadão simples, o cidadão
humilde.
E nesse manobrismo, nessa tentativa de execução de mágicas, que algumas autoridade~ pensam que__ possam ainda surtir efeitos, Sr. Presidente, o
Governo, no seu desespero; por vezes perde a cabeça e chega a cometer indignidades. Quero me referir, por exemplo, a uma notícia infeliz, uma notícia revoltante para mim, que tive, a semana passada, que foi a demissão do Engenheiro Bautista Vida!, do IPEA. Bautista Vida!, como se sabe, é um homem
preocupado com o desenvolvimento, com a tecnologia nacionaL Ficou
homem marcado pelo Governo atual por ter sido Secretário de Tecnologia do
então Ministro da Indústria e do Comércio Severo Gomes. Enquanto no goM
vemo, sempre foi um homem que lutou pelo desenvolvimento dentro da tecnologia verdadeiramente nacional como uma única forma de se romper esse
ciclo de dependência e de se instaurar u·m processo de desenvolvimento baseado nas nossas realidades, nas disponibilidades de fatores de produção com
que o Brasil pode contar. E vinha sempre pautando a sua vida como simples
funcionário hoje, não ontem, do IPEA. Não tinha mais nenhum cargo de
cohfiança, mas nunca deixou de comparecer com a sua opinião honesta, sincera, a respeito destas questões. Foi convidado a pronunciar uma conferênçia, na semana passada, num ciclo de debates promovido pelo BNDE c nesta
conferência voltou a reafirmar as suas teses a respeito da necessidade do desenvolvimento de uma tecnologia própria nacional. E foí o bastante para que,
no dia seguinte, tivesse a sua exoneração decretada.

um

O Sr. Paulo Brossard- Mas isto é um ato de selvageria e de estupidez!

O SR. ROBERTO SATURN!NO - E.xatamente. de estupidez. É um
aw de inOignidadc que me deixa revoltado e acho até digno que Se faça o seu
registro neste Senado Federal..
·
O Sr. Paulo Brossard- Muito bem!

-o SR.

ROBERTO SATURNINO- ... pela figura. pelo qm: reprcs.en1a
Bautista Vidal. Ele, que esteve nesta Casa várias vezes, explicando e defendendo o programa do álw0f, discorrendo e debatendo sobre J.ssuntos ~igados
:1 tecnololgiu nacional, é uma figura conhedda dos Srs. Senudores e dc todo:-.
os Sr.s. Congressistas ..

O Sr. Paulo Brossard -

Ê um homem competente-.

O SR. ROBERTO SATURN!NO- É um homem competente e honra·
do.
Sr. Presidcnte, volt~ndo ao tema que escolhi para hoje, t:~se dilema perverso que o povo já designou como "ou dá ou_desce", não teria uma solução.

.-

uma possibilidade de rompimento? Não haveria colno romper esSe círculo vicioso de dependência e de concentração de riqueza? t: evidente que há. 1: uma
mentira, uma inverdade, é uma grosseria mesmo que se prega ao povo, pelos
grandes meio~ de comunicação, p_elo__uso dos meios de comunicação por parte
do Governo, com- um<,~. exçlu~ividadr; quase absoluta, para dizer que as
aflições do povo são uma fatalidade, uma fatalidade Imposta pelas circunstâncias externas. Toda questão, como sabemo_s, e isso tem. sido tema de debates intensos nesta e na outra Casa do CongresSo Nacional, toda questão que
está em jogo é uma escOlha políti_ca, é_a ~colha entre a-ma"fititenção dos privilégios e a mudança de mo dilo, com a inSÜi:i.J.r_aÇão -ou-de um modelo ou de um
padrão de desenvolvimento diferente, ou_ de algo que se possa chamar de
socialismo-democrático ou de social-democracia; como queiram, a semântica
pouco importa no caso, o que importa é o sentido das spluções, o que importa é o direcionamento que deve ser dado à política econômica do_ Governo, no
sentido de romper esse-círculo que se aperta, cada vez mais, sobre o povo brasileíro e sobre o futuro da Nação brasileira.
O Sr. Paulo Brossard- V. Ex~ ainda permite uma interrupção?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito prazer.
O Sr. Paulo Bross(lrd ---:-V. Ex• tem sobradas razões no que está a dizer.
Mlls eu lembraria que, quando nós chegamos a esta Casã e qUando falávamos
nesses problemas, nessas questões, quando (a_lâvªmos na concentração_ de
renda, as nossas críticas, as nossas obse_çvações, as. nossas refl.~xões eram,
muitas vezes, quase que objeto de escárnio, seg1,1ramente de desprezo ...

O SR. ROBERTO SATURNINO-
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verdade.

O Sr. Paulo Brossard- ... n9s éramos os pessimiStas, nós éramos os derrotistas, nós não acreditávamos no ·~mar~vilhoso" Governo que enchia o
Brasil de bem~estar e dt:- progresso,_ nós éramos, afinal de contas, uns retrógrados. Pois bem, agora, a situação é esta que está aí e o último cenSo,_ revelando
os dados de 1980, é de uma dramaticidade que atinge as cores da tragédia em
relação a esta concentração de renda alucinante e perturbadora._ E nós éramos os pessimistas.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço, nobre Senador Paulo
Brossard, a lembrança de V. Ex~ NQs éramos cOmo que nienhios irresponsáveis que-ousávariios enfrentar" ciê-ntlã dos doutores que d[tavam as soluções,
seguindo o que dizía a doutrina mais pura dos livros de economia como a salvação do País. Nós moslrávamos _que a realidade era OUtra e que, ã persistir
aquele tipo de solução, aquele rumo da solução econõmica, irfamos fatalmente desaguar na situação trágica _e[11 Que hoje nos en_coo_tramos e em que hoje se
encontra toda a Nação.
__
Sei, Sr. Pre_sidcnt_e, que um dia a solução vey.dªd.eira, ~}ué lOtCressa ao
povo e a Nação, haverá de se impor. O ql.le nie preocupa ê o prazo, é este interregno, é o sofrimento" p(.lpUiar e as perdas patrimoil'iaiS deSlã Nação, resultantes da obstinação por parte do Governo em não aiterar o rumo da política
econômica, em não reconhecer que tínhamos, nos da Oposição, razão quando nós fixávamos na crítica e nas s·oluções apontad~s.
- -- O Sr. Paulo Brossard- Muito bem. Ainda se me permite V. Ex•, eu gostaria de ob~ervar_ a mudança de linguagem. Aquele tempo, quando aqui chegamos, éramos objeto de desprezo; agora nos cobram soluç_ões ç.omq_se nós,
da oposição, devêssemos governar, como se a_ tarefa do Governo n;io_ f.o_sse a
de governar e a _da Oposição de exercer o ministério da crítica. Agora,
dirigem-se a nós: ··mas a Oposíção não nos oferece soluçõ~es~',

O SR. ROBERTO SATURNINO -É verdade. E continuará não oferecendo, na medida em que se usa de todos os artifícios, agóra rio campo político, para impedir que a "Oposição tenha o mínimo de ...

O Sr. Paulo Brossard- Aliás, quando ouço esta novidade lembro-me,
tenho me lembrado de um fato que me parece maiS do que expressivo. ~que,
em primeiro lugar, nós da Oposição, durante oito anoS que temos estado nesta Casa, cansamos dc_oferecer sugestões e nurtca,-jamais, qualquer uma delas
foi sequer considerada, já não digo rejeilãda, depois de urna análise. Não, sequer é consíderada. Mas, vou al~m. As pessoas que, dentro do governo, tendo
feito parte do Governo, ousaram manifestar div.ergências à sapiência institucionalizada, em certos recantos_ governarnenwis, terminaram expelidas do
Governo. V. Ex~', há pouco, mencionou o nome do Sr_. Ministro S~ver.o Gomes.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Isso mesl]lO.

O Sr. Paulo Brossard- Por que ele saiu do Governo? Porque l)à9 teve
mais meios de fazer sentir a slia voz nacionalista, patriótica, competente, ca-

paz, honrada._ Dir~se-á que estou lembrando um nome que hoje estâ no
PMDB. Não! E o Sr. Rischbieter, que não estã no PMDB, não entrou para o
PM DB e está, creio eu, numa posição discreta até agora'? Mas, ele não fez advertén~i.a a respeito do que ii-acoOtecer erri 'inátéria econômica no nosso País
c não teve que saltar d---º Ministério-; porque este é um Governo que não admite uma voz que não seja bajulação, de subserviência?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Saltou, nobre Senador, porque ousou apresentar um relalorio que dizia a verdade, um famoso rela1orio.

O Sr. Paulo Brossard--:- !;. propunha o qUê? Propunha que o Governo
e?'-aminasse, até porque ele admitia C}ue poderia estar errado.
O SR. ROBERTO SATURNINO- ~Exatamente.
O Sr._ Paulo Bros,{O.rd - Poderia estar errado, poderia convencer-se da
improcedência das suas preocupaçõeS. Mas, não. Bastou apresentar o rela~
tório em que colocava determinadas questões, que punham em xeque a política econômica que leva o- Brasil a este carrasca}, a este brejo em que se encontra, para deixai- o- Mini_Stério da Fazenda.

O SR. ROBERTO SATURNI]'oiO- lô isso, nobre Senador Paulo Brossard, Sr. Presidente, chegamos ao meio do an_o e eu nl\o sei; não sei como o
Brasil encerrará as suas contas ~xternas em_ 1982. Vejo aí _a meta das export:.ições a- cair de_2~8_bHhõ~ çle dólares, para 25, para 23, não sei se atingiremos
~22 o"u 21. As impOrtações, certamen_te, crescerão um pouco com a injeção de
recursos necessária para melhorar a -pÕsição-e1eitoral_do PDS, ~s reservas estão caindo .._,

-- -O Sr. Paulo Brossard --A dívida terâ de aumentar, a que preço, não-se
sabe.
O SR. ROBERTO SATURNINO- A dívida de curto prazo ninguém
s;h~ a ·quanto monta, porque ela não" é fevelada, é um segredo de Estado do
GoVerno.- Enfim, estarn9s aí diante destas.~.
O Sr. Paulo Brossard- A dívida interna, em quatro meses aumentou

50%.
O SR. ROBERTO SATURNINQ
as contas deste ano.

~Não

sabemos como se encerrarão

O Sr._ Paulo Brvssard- A empresa privada cada vez mais endividada,
cOm mafóres difículdudcs ... O de$.crnprego,_por conseguinte, cada vez maior. A
intran_qüilidade social crescente. E_ naturalmente, é preciso fechar a questão
para--o PDS aprovar maiS iim ••paCOte',_;

-o Sr.

Humber!o Lucena -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. ROBERTO s,ÜURNINO- Com. muito prazer.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ faz bem ao enfatizar esses pontos, profundumente negativos, da política econômica do Governo, que foram objeto,
aliás, de alguma:; considerações que fiz, como Líder do PM_PB.b~ poucos
dias, nesta Casa. Quantq à dívida externa, -lembraria ainda a V. Ex• que, este
ano, dificilmente o Brasil encontrará, no merqQ_o finançeiro _internacional,
meios para continuur administrando-a. Muito pelo contrário, os óbices serão
cacia vez maiores poÍ"q-Ue j:f atrn.gimóS o ápice do nosso endividamento. Esta é
a verdade!
=

O SR.

ROBERIO~

SATURNINO- Esta que é a

verda~de.

O Sr---:·Humherro Lucenci- Deixe-me também fazer urna consideração
sobre um dos apartes do nobre Senador_ Paulo Brossard, quando S. Ex• sereferiu às sugestões, às alternativas que nós das oposições, ao longo de todos es-ses· anos, temos feito aos diversos governos que se vêm_ sucedendo desde 1964.
Só para me referir u um aspecto, nobre Senador, no que tange à nova política
salarial, sabe V. Ex• que a sugestão_do reajuste periódico veio do então MDB.

O SR. ROBERTO SATURNINO- iO verdade.

O Sr. Humberto Lucena --Vá_rios Senadl)res nossos, se não me engano o
nobre Sl:nador Marcos Freire, o nobre Senador Mauro Benevides, o nobre
Senador Franco Montoro - e não sei se V. Ex•, também, na ocasião ...
O Sr. Paulo Brossard -

O nobre Senador Dirceu Cardoso_ também.

O Sr. Hu~nberto Lucena- ... apresentaram váriós projetes, introduzindo o reajuste ora automático a cada 10% de aumento da inflação, ora perfódico __ou trimestral ou semestral, e sempre essas proposições foram aqui, veementemente, oo~denadas. Pois bem, de repente, o Governo resolveu ac9lher
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uma delas e transformou-a no reajuste semestral que aí estâ. Portanto, o cerne da nova política siilaríal teve origem numa sugestão concreta no antigo
Movimento Democrático Brasileiro.
O Sr. Paulo Brvs.wrd- O aparte do nobre Senador Humberto Lucena
me lcv.u .u dar um outro aparte sem licença. E: que por falar em política salarial, os jornais de há dois, três dias, publicaram uma notícia tão espantosa
que um porta-voz do Governo correu ao microfone para dizer que era um
pensamento seu c não do Governo, mas ele anunciava que, depois das
eleições, seria revista a política salarial que tinha dado um alento -ão trabalhador. Foi o Si'~_Vidigal, PreSidente da Federação das Indústrias do Estado de
Süo Paulo.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu ia exatamente fazer referências
a este fato.
O Sr. Paulo Brossard- Eu peço perdão por ter me antecipado.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Não, V. Ex• sean.tecipou com muita oportunidade, porque ouvimos o Sr. Vidigal, Presidente da Fc!dei-ação dâs
Indústrias de São PaulO, dizer uri1a coiSa, e o po-rta-voz do Presídente daRepública - porque o- Sr. Carlos Átila fala em nome -do Presidente, ele é o
porta-voz do Presidente da República - desmentir. O futuro vai mostrar
quem sabe das coisas, ou quem dizia a verdade neste momento. Se o Sr. Vidigal estaria sabendo mais do que o próprio Presidente da República, ou se! o
Presid_ente da República pediu ao seu porta-voz que dissesse algo sabendo
que não traduz a verdade, porque, já na questão da Previdência assim foL O
Presidente da RepúbHcu empenhou a sua palavra de que não haveria aumento de contribuição sobre os segurados; e houve o aumento da contribuição.
Então, agora, fica a Nação novamente, os trabalhadores e os assalariados. em particular, já na exf>ectlltiva de algo desastroso para eles, que seria a
volta à política do arrocho salarial, ao nível do que havia anteriormente.
O Sr. Agenor Maria -

Permite-me V. Ex• uin aparte?

O SR, ROBERTO SATURNINO- Vejo que Ó Presidenti:'anunda o~
término do meu tempo, mas- coricedo o aparte a V. Ex• coffi--muito prazer.

O Sr. Agmor Maria -Senador Ro_berto Saturnino, os jornais de sáb3.do
e domingo noticiaram que o Governo estariã determinado a favorecer a indústria, subsidiando o consumo de energia, desde que essas indústrias produzam para exportação. Aíõdústda hoje, no-Brasil, que produzir para exportar,
terá seus gastos com energia subsidiados pelo Governo. Ao mesmo tempo as
indústrias que não desenvolverem o seu parque manufatureit'o para eXportar,
vão pagar este ano 6 ou 7% a mais de tarifas elétricas, porque as mesmas se--_
rão majoradas a nível superior ao índice nacional de Preços ao_ consumidor.
Veja bem V. Ex• para onde esse Governo está levando este País! Se um cidadão tiver uma máquina elétrica produzindo alimento, ração, para uma vacaria. ele vai pagar, por essa energia, uma tarifa acima: dos próprios índices de
preço ao consumidor. Se os índices nacionais ?-o pr_eço ao consumidor se elevar em 90%, ele vai pag-ar tarifas superiores a isso. Mas, se o cidadão estiver
produzindo manufatura para exportar para o Japão, Inglaterra, ele vai ter o
subsídio do Governo, pagando somente o custo daquela energia, para que
aquele produto chegue à Inglaterra, à França ou ao Japão mais barato. Com
esse aparte eu quero demonstrar a V. Ex' que esse Governo, na minha con~
cepção, está louco. Porque não tem sentido, com o poder aquisitivo do povo
baixíssimo, pagando interriainc!rite as tarifas elétricas cada vez mais caras, enquanto o Governo subsidia a mesma energia para produzir para verider no
exterior. Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Paulo Brossard- Mas, nobre Senador, nós já tivemos o trigo~
papel, já tivemos o adubo-papel; nós estamos agora começando a ter a
exportação-papel. Já estamos na exportação-papel.

O SR. ROBERTO SATURNINO- E essa exportação-papel, subsidiada desta forma, como ressalta o nobre Senador Agenor Maria, subsídio ~sse
que é pago pela população, pelo pobre povo brasileiro, ao consumo dos ncos
povos que importam as nossas mercadorias. O sub~íd~o é dad~, ora sob a_ forma de crédito-prêmio, ora sob a forma de emprestlmos a Juros negativos,
agora sob urna nova fórrnulu, a tarifa de energia subsidiada. Acrescem-se outros artifícios.
o Sr. Paulo Brossard- ... outros artifícios. Esgotam-se uns e renovamse outros.
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O SR. ROBERTO SATURNINO- E o empobrecimento da nação e da
população cresce a cada mês, a cada semana.
·· ·Sr. Presidente, eram as observações que queria fazer por hoje. Essas observações, esse tipO -de debate acho que deve ser objeto de análise diário, nesta
Casa e, por hoje, tendo em vista o esgotamento do meu tempo, o interesse
suscitado pelo tema e os apartes enriquecedores que recebi, encerro por aqui
agradecendo a benevolência de V. Ex' (Muito bem! Palmas.}
O SR: PIU0:SIDENTE (Jorge Kal~me) -·Conc~do a palavra ao nobre
Senador José Fragelli.
O SR. JOSE FRAGELLI PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTRE:GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) cuja leitura será feita pelo Sr. !~"-Secretário.

Sobre a mesa, projeto de lei

É lido o seguinte

f>ROJETO DE LEI DO SENADO No 124, DE !982-Complementar
Introduz modificação na_ ~ei Complementar n9 11, de 25 de ntaio
de 19:71, qué instituiu o PRO~RURAL. ~
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"? O art. 49, caput, da Lei Complementar n<? 11, de 25 de maio de
1971, passa a vigorar com a seguinte redação:

-~Art. _41' A a-posentadoria por velhice corresponderá a urna
Prestação inensal equivalente ao salário míriímo regional, sendo devida ao"tr"ab3lhador rural que tiver completado sessenta (60) anos de
idade.
Art. 2~" As despesas decorrentes da execução desta lei complementar serão custeadas através dos recursos prevjstos 110 art. 15_da Lei Complementar
n9.II, de Í5-S-7L
-.
~ .
~
~
Art. 31' Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua
cação.
, . Art. 4~" Revogam-se as disposições em contrário.

publi~

Justificação
Em nome do SinQícilto dos_Trabalhadores Rurais de Dona Emma, SC,
cujo presidente, Sr. José Formentin, é o signatário da reivindicação, estou
submetendo à consideração da Casa o presente projeto de lei complementar
qlu;-·alt-e~ã a Lei Cornpfeinentar ri9 llj7I" em doiS pontos, a saber:
I -eleva o valor do benefício da aposentadoria por velhice, devida aos
trabalhadores rurais, a importância correspondente ao salário mínimo reg"ional;
II - baixa a idade limite para a obtenção dessa aposentadoria, de 65
para 60 anos.
Na verdade, muitos são os motivos a justificar a adoção das medidas ora
preconizadas, dentre eles, principalmente, o fato_ de o trabalhador rural ter,
via de regra, expectativa de vida bem inferior à do trabalhador urbano e, portanto, dificilmente alcançar a idade de sessenta e cinco anos, para gozo dobenefício da aposentadoria. De o~tra parte, já ninguém consegue sobreviver
com o salário mínimo, quanto mais com metade dele.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1982. - Nelson Carneiro.
-"(Às Corizissões de Constituição e JustiÇa, de Leiis!ação Social e
de Flnancas.)

O SR, PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O projeto lido serã publicado e
remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !~"-Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 137, DE !982
Sr._ Presidente:
Nos termos do Regínleiúo Interno, iequefro- a Vossa Excelência a coi).cessão de 60 (sessenta) dias de licença para tratar de interesses particulares.
Em 21 de junho de 1982.- Murilo Badaró.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A votação desse requerimento
fiCa- adiada por falta de "quorum".
- -
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, expediente que
será lido pelo Sr. !(,!~Secretário.
E lido o seguinte
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PARECERES, sot> n's 190 e 191, de 1982, das Comissões:
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, f~lvorúvel.

~de

AVISO DO MINISTRO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES

6

N9 16/82, de LS_do corrente, encaminhando esclarecimentos daquele Mi~
nistérío acerca aas relações diplomátícas entre o Brasil e países do Continente
Africano~ cm atendimento ao Requerimento de InformaçÕe$ n'i' 413, de_ 1981,
de autoria do Senador Itamar Francp.

VotaçUo, em turno único,. do Projeto de Resolução n"' 38, de 1981 (apresentado pela Comissí:io de Economia como conclusão de seu Parecer n9 '279,
de 1981). que au_tor!za a Prefeftura MuniCipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos c oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), o mon~ante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES. sob n's 2&0 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Consll'tuição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidadc; e
- df! Municfpios, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Está finda a Hora do Expediente.
Passa~se à
ORDEM DO DIA
Não hG. quorum.
Em conseqüência, as matéiias ·constantes dos itens n(,ls. 1 a 17 e 22 da
pauta de hl)je, dependentes de votaç~.o. deixam de ser submetidas a votos, ficando sua aprccia<;ão adiada para ,. próximá sessão.
Sàv os seguintes os itens cuja àprecía(ào é adiada

Votação, em turno único, do----rrojeto de Resol~ção n'i' 183, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.098._
de 198l), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar cm Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e ses_seota e quatro
mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida CO!"JSOlidada, tendo
PARECER, sob n' 1.099, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
(Dependendo da votação do Requerimento n'i' 123/82, do Senador Dirceu Cardoso, de audiêncTa- da Comissão de Finanças.)
2

Votação, em turno único, do Projeto de Rcs.Ç>Iuç~o .119 258, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Ec_onomía ctüno 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, seisceritos e treze mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dlvida consolidada.. tendo
PARECERES, sob nos 1.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
-de Constituição iiTlistiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido. do Sc:nudor Hugo Ramos; e
-de Municipfos, favorável.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i'_266, de 1981 (apresentado pela Comissão de:.. Economia como conclusão de sei.). Parecer n'i' 1.452,
de 1981 ). que uutoriza a Prefeitura MuniciPal de Catanduva (SP) a elevar em
Cr$ 39.30QOOO.,OO-(trinta e nove milhões e trezentos mil.cruzeiros), o montan~
te de sua dívida consolidada._ tçndo
.
PARECERES, sob n's 1.453 e~l.454, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Juçt[ça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de MuniCÍpios, favoráveL
4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 25, de l982 (apre~
sentado pela Comissão d~ Econoniia como condusilo de seu Parecer 119 145,
de 1982). que autoriza a Prefeitura MunjcipêJ.de Alexânia (GO) a etevar em
Cr$ 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil ~ruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
_
PARECERES, sob nos 146 e 147, de 1982, das ComissÕ~~:
-de Cohstituição -eiustl(ii,"pcla constitucion_alidade ejuridicidade, cqm
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; _e
--de Municípios, favorável.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução_n9 33, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pareçer n'i' 189,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira (SP) a elevar e·m-Cr$
29.745.360,00 (vinte e nove milhões, setecentos e q_tlarenta e cinco mil, trezen~
tos e sessenta cruzeiros), o montante de sua dívida c~nsolidada, tendo

7

Votação, em turno úrilco.,_ do Projeto de Resolução n?l08, de 1981 {apresentado pela Comissão de Econofniu como conclusão de seu Parecer n"' 713,
de 1981), que autorila o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no~
venta e nove mil, duzentos e cinqüenta c nove cruzeiros e sett;:nta e nove cen~
tavos), o montante de sua dívida consolidadu, tendo
PARECER, sob n'}l4, de 1981, da Comissão:
- de Cvnstituiçà.o_ e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade,
8

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçào n9 240, de t 981 (apresentado pela Comissüo de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 1.342,
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municiparde Ci:>Xim (MS) a elevar em Cr$
12.356.000,00 (doze milhões, trezentos e cinqUenta c seis mil cruzeiros). o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES. sob n's 1.343 e 1.344, de l!í81, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucícinalidade e juri4icidade, com
voto vencido do Sen<.~dor Hugo Rarl}os; e
- de Muiildfdos. favorável.
9

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 30, de 1982 (apre-sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 178,
de 1982), que aUtoriza a Prefeitura Mu1_1i~ipal de Araguaína (GO) a elevar cm
CrS !59.638.841,00 (cento e dn.qUenta e nove milhões, seiscentos e trinta e
oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros), o montante de sua dívida con~
solidada, tendo
PARECERES, sob n's 179 e 180. de 1982, das Comissões:
-de ConstitUTÇão·e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto-veilcido do Senador Dirceu Cardoso; e
- de Muni"cfplos. favorável.
tO

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 80, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia -como conclusão de seu Parecer n~' 423,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Mu~icipal de Tocantinópolis (GO) a ele~
varem CrS 43.37 LJ18,üo-{qu.-arenta e três milhões, trezentos e setenta e um
mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros), o montante de SU<.l dlvida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n's 424 e 425, de 1982, das Comissões:
- -d<' Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade: e
--de A-funicipios: favorável.

n
_ 4'otaçào, em primeiro turno, do ~rojeto de Lei do Senado n"' 13, de _1979,
de auto riu do Senador Mau~o Benevides, que dispõe sobre a concessão de
uposentadoria especlal para o comerciário, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição ·e Ju$tiça, peJa constitUcionalidade e juridicidade;
- de Legislação. Social, favorável;
- de Saúde, -filvorável; e
--de Fínança.~-. favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardíno
Viana e José Fragelli.
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12
Votação, em primeirO turnO, do Projeto de Lei' do Senado nll 329, de
1980, de <-~:utoria do Senador Curi.ha Uma, que modifiCa dispositivo da Consolidação qas Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo
PARECERES, sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, PCia cõnstitúdáil"alidacTee juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.
13

Votação, em- primeiro turno, do ProjetO- de Lei do Senado n9 164, de
1981. de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões:.
- d~ Constituição e Justiça, pela constitucion.àlidade,juridicidade e, no
mérito, favoráVel, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- d~ Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justíça.
14

Votação, em primeiro turno, do ProjetO de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali~
mentes, tendo
PARECER, sob no 1.145, de 1981, da Comissão·
- d~ Constituicão i? Justiça, .pela Constitl.dori.alidade ejuridicidade e, no
mérito, favorável.
15

Votação, em primeíro turno, do Projeto de Lei de Senado n9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que L:c-rescenta dispositivos à
Lei n'? 5..480, de 10 de agOStO de 1968, disciplinando o pagairiento do.l39 salário deVido aos trabll(hadofe5 avUlsos, tendo
PARECERES, sob nos 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
.,_,.,.
- d~ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- d~ Legislação Social. favorável; e
- de Finanças. favorável.
16

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-nado n~' 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto LUC-eõa, que altera dispositivo da Lei
n• 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a I.l33, de 1981, das Comissões:
- de ConstituiÇão"- e Justiça;
- de Legislação Social:
- de Sen•iço 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) elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o moniante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiçãO e JustiÇa, pela constftucioiialidade e juridicidade; e
-de Municípios, favoráVel.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, de autoria do Se-.
nado r Dirceu Cardoso, de recxame da Comissão de Constitufçãó- e Justiça.)

a
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DiscUss~o. em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de

1979, do Senador Gabriel H-ermes, 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 Sen·iço Público Civil, cOntrário; e

-de Economia, favorável, com as Emendas de n<:os 1 e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerinlenio n<:o 35/82, do Senador
Gabriel Hermes. de adiamento da discusSão para rúxame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Passa~se à matéria em discussão, constante do~ itens n'?s I 8 a 21, respectivamente, Projetas de Resolução
n'?s 218 e 221, (~~ 1981, e Pr6jerõ de Resolução n<:os 14 e 59, de 1982.
A estes proJc.~oS foran ...qJicsentados os Requerimentos n9S 124 a 127, de
autoria do Senhor Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a sessão
de 18 do corrente. Em conseqüência, ficam os mesmos prejudicados, por haverem perdido a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)

~

Passa-se ao item 18:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 218, de
1981 {apresentado pela Comissão de Economia comO conclusão de
seu parecer o9 !_.270, de I981 ), que autoriza o Governo do Estado de
Miõas Geiais a elevar eni: Cr$ 988.603.576;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' 1.271, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e jurídicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos.
Em discussão o projeto. (Pausa.}
Não havendo quem peça a palavra, dcdaro-a encerrada, ficando sua votação adiada por falta de quonmz.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Item 19:

Discussão, em ~urn_o único, do l_'rojeto de Resolução n<:o 221, de
1981 (apreSentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n<:o 1..276, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado
do Ceará a elevar em Cr$ 25.239.000,00 (vipt~ e cinco milhõeS, duzentOS e trinta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. tendo
PARECER, sob n• 1.277, de J98I. da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando sua votação adiada
por falta de quorum.
O SR. PR,ESIDENTE (Jorge Kalumc) -

item _20:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 14, de
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 39, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Jaciara (MT) a elevar em Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 40 e 41, de 1982, das Comissões:

-de Constituição e Justiça. pela constftucionalidade ejuridicidade; e
--de AJunicfpios, favoráveL

·o

Em disCussão projetO. (Pausa.)
Não havendo q-uem queira usar da palavra, declaro-a encerrada.
A Presidência ddxa de subffieter a matéria a votoS, -em virtude da falta de
quorum para deliberação, ficando sua votação adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Item 21:
Discussão, em turno únicO; do Projeto de Resolução n'? 59, de
1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n"' 334, de 1982), que autoriza o Governo do Estado do
Rio de Janeiro e elevar em Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões, setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 335, de 1982, da Comissão:
........ de Constituição eJustica, pela constitucionalidade ejuridicíR
da de.
Em discussão

-o Projeto.
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O Sr. Nelson Carneiro -

Sr. Presidente, peço a palavra .

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Para discutir' o prOjeto, concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Para discutir o projeto. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ao ensejo deste projeto, quero deixar consignada a minha posição na
apreciação de todos os projetas semelhantes.
Quando os projetas dizem respeito a obras, acho que devemos examinar
o mérito e a objetividade dessas realizações, mas não -devemos colaborar para
aumentar, como tem sustentado, aliás com muíto brilho, o nobre Senador
Dirceu Cardoso, o débito dos Estados para, por exemplo, pagamento de funcionários· públicos, porque isso deve sair da receita normal do Estado, e também para não agravar a ·situação dos futuros governadores.
Quero deixar claro que a minha posição tem sido sempre esta, votar a favor dos projetas que representem colaboração para obras públicas, mas sempre contrário àqueles que representem aumento de dinheiro que será para distribuir entre os governos locais. (Muito bem/)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulume)- Continua em discussão o projeto. (Pausa.)
_
_
Não havendo mais _quem queira discuti-lo, deciaro encerr.1Cia a-disCussão, ficando a votação adiada em virtude da ralta de quorom.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Esgotada a Ordem do Dia,
volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A Receita Federal, através de noticíãrio de imprensa, divulgou dados registrando um aumento de l06% na arrecadação federal, sendo esse elevado
percentual fruto de maior arrecadação do I PI, do IOF e do Imposto de Ren~
da arrecadado na foiJte.
Todos esses tributos são sugados dos assalariados, uns direta, outros indiretamente. A classe média, que é atingida em cheio por esses aumentos, está
perdendo a cada dia as condições m_í_nimas de absorvê-los e, conseqüentemente, vão se nivelando às categorias que até pouco tempo· eram consideradas de
baixa renda.
É aflitiva a Situação dos as.s_a1ariados, que se derrontam dia a dia com aumentos em todos os s_etores desde os comestíveis, os vestuários, os transportes
coletivos, os medicam_entos até aos serviços públicos, como energia elétrica e
telerones_, além das prestações ou aluguéis de casa.
Não bastassem esses problemas do cotidiano, o tratamento salarial discrim-inado onde os funcionários públicos não reCebem reajustes semestrais e
139 salário, vimos agora, embora com um desmentido categórico do portavoz do Palácio do Planalto, a declaração do Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Sr. Luís Eulália Bueno Vidigal, anunciando
que a política salarial em vigor será modificada a partir de 16 de novembro
próXíffió,--OUUrilâléi-após as eleições.
Fácil será imaginar-se o poder das empresas nas decisões do governo,
principalmente quando se trata de assunto ligado à ãi'_ea econõm"ica, e conseqüentemente ficam os assalariados apreensivos diante dessa afirmação, na_ espemnça de que não venha a se concretizar um retrocesso na política salarial
em vigor, que, se outro benefício não trouxe, pelo menos eliminou 90% das
causas que motivavam as paralisações de trabalho, um grande passo para a
paz social que todos desejamos.
O que aspiramos e esperamos ê que os encargos tributários não recaiam
sobre quem vive de salários, tanto no âmbito oficial como particular e que já
em novembro próximo se haja implantado a igualdade de tratamento para todos, com o pagamento do 13~' salário e o reajuste semestral.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) Senador Humberto Lucena, como Líder.

•

Concedo a palavra ao nobre

O SR. HUMBERTO LUCENA, PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Paulo Brossard.
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O SR. PAULO BROSSARD (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi.denle e Srs. Senadores:
Nesta sala encontra-se apenas um Senador do PDS, o nobre Senador
Bernardino Viana. Peço a S. Ex• que ouça as palavras que vou proferir, Com a
sua benignidade costumeira; pretendo fazer algumas considerações, tecer algumas reflexões com a maior isenção, com o maior desinteresse:, como se estivesse conversando comigo mesmo, no meu gabinete de trabalho.
Uma das questões que me traz à tribuna é exatamente esta que vem de
ser ·abordada, com tanto brilho, pelõ nobre S_en_ador Humberto Lucena; e o
que vou dizer tem uma pretensão de Lr ~lém do caso que está em exame, neste
-momento: é a posição do parlamentar e os vínculos com o seu partido, o
problema do fechamento da questão, o problema da disciplina partidária,
como devem ser encaradas ou como eu as entendo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, tempo houve em que o partido político
era uma entidade de fato. As pessoas para serem candidatas e serem eleitas-in~
dependiam dos partidos políticos; ou, em oUtraS palavras, independiam que
as suas candidaturas fossem adotadas por partidos, em convenções partidárias; que as suas candldaturas fossem registradas, pelos partidos, na Justiça
Eleitoral; que os votos fossem contados, para a legenda partidária, em primeiro lugar, a fim de se saber quantos são os eleitos por partido. Houve tempo em que se poderia chamar a democracia de atomística.
Nos últimos decênios, depois da Primeira Grande Guerra, os partidos,
especialmente após a segunda, passaram a ganhar uma dimensão legal - e
até Um status constitucional.
No Brasil, partidos existiram desde que o Brasil se fez independente e a
vida política passou a ser- exercida normalmente.
Mas, só em 1945, pelo Çódigo Eleitoral daquele ano, a chamada Lei
Agamenon Magalhães, é que o partido foi erigido à categoria jurídica necessária para a formação dos corpos legislativos. Mesmo o Código Assis Brasil,
o Código de 1932, que admitiu os ~ndidãtos partidãrios, admitiu também os
carididatos cxtrapartidários, eram os candidatos avulsos.

De modo que foi um embrião da organização partidária, sob o ponto de
vi~ta

legal. Mas _o partido poderia ser uma pessoa jurídica de direito privado
se os seus estatutos tivessem· :sfdo reg'istrados ho Registro de Títulos e Documentos, nos termos do Código_ Civil; ou poderia ser silnples entidade de fato,
se não tivesse regiStro. A partir do Código de 1945 foi estabelecido que nenhum _candidato poderia sê-lo senão através de parti?o.
Lembro-me Qe que Alberto Pasqualini, uma das personalidades mais
ilustres do Rio Grande do Sul, arE,üiu ~ argüiu em termos teóricos, em entrevistas- a inconstitucionalidade desse preceito da lei eleitoral, à luz da Carta
de lO de novembro de 1937, sob a alegação de que a lei havia criado uma inelegibilidade não prevista naquela Carta, na Lei Constitucional: a filiação partidária.
Mas o Código Agamenon Magalhães, o Código de 1945, que estabeleceu
como condição o registrO de candidaturas pOr partidos, e prescreveu c(ue os
partidos deveriam ser nacionais,' não definiu juriclicamente os partidos, embora também ali jã estivesse o ·germem da natureza publicística do partido
político.
Coube ao Código Eleitoral de 1950, salvo engano, no art. 152, dizer: "Os
partidos políticos são pessoas jurídicas de Direíto Público."
O .que é certo é que a Constituição de 46 já menciona os partidos políticos em vários dispositivos - é a primeira Constituição que assim o faz.
A eláusula constitucional, complementando-se pela legislação ordinária,
ou através dela, viria a configurar isto: No Brasil, no Direito brasileiro, o partido político passou a ser pessoa jurídica de direito público, entidade necessária para a formação dos órgãos legislativos, dos poderes políticos, porque
não admitiu, mas antes proibiu de fato a candidatura avulsa, que existiu anteriormente.
Desse fato decorrem algumas conseqüências: uma delas é que o parlamentar não é à dono exclusivo do mandato, como era. A frase tantas vezes
ouvida e tão repetida: "O mandato que o povo me conferiu ... " - Claro, o
mandato é conferido pelo povo, senão através de um partido. ExiSte- a pre~
sença necessária do partido como partido e, por isto, no meu modo de ver, o
eleito é titular de um direito, sem dúvida. Ele não pode ser eliminado da Casa
Legislativa que componha, porque ele tem um direito ao mandato; se o mandato é de 4 anos, ou se é de 8 anos, no caSo do Senado, ele tem o direito liquido e certo de: exercer esse mandato por esse tempo. Mas o Partido também
tem um direito: o direito ao mandato ou o direito ao lugar, à cadeira, como se
diz.
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Peço licença para abrir um parêntese e relatar fato ocorrido no Rio
Grande do Sul, onde, penso eu, esta questão foi discutida pela primeira vez
em termos judiciaiS, --e decidido pelo Tribunal de justiça.
Logo depois de uma eleição, o primeiro suplente do Partido Libertador,
o candidato que ficara na ordem de votação, que não fora eleito mas ficara
como primeiro suplente, transmigra-se para outra agremiação. Passam-se os.
dias e um dos eleitos, quer dizer, um dos Deputados, vem a ser eleito VicePrefeito e nomeado Secretário do Município de Porto Alegie. Discutiu-se se
conservava ou não o mandato, mas ele renunciou ao mesmo, de modo que
abriu a vaga. Aberta a vaga na Bancada do Partido Libertador, aquele primeiro suplente, ou aquela pessoa que tinha ficado corno primeiro suplente na
apuração das eleições, mas que tinha se transladado para outro partido, pretendeu a sua convocação e, então, surgiu o problema.
Eu era Líder da Bancada e indiquei ao Presídei:tte da ASsemblé"iâ~O n-Ome
do segundo, dizendo que era o primeiro, porque no momento em que o primeiro suplente havia voluntariamente se desligado do partido que lhe dera
aquela condição, para vir a integrar outro, usara de uma liberdade que ninguém lhe poderia tirar, mas se desvestira da condição de pririteiro suplente,
que o primeiro suplente era aquele que, originariamente, seria o-segundo, De
outro lado, o partido, corno pessoa jurídica de Direito Público, tinha direito a
tantas cadeiras, de modo que se fosse convocado aquele que se mudara, em
verdade haveria uma lesão ao Partido Libertador, que tinha deito sete ou
oito Deputados e passaria a ter 6 ou 7,- não nie recordo exatamente- mas
passaria a ter menos um, e haveria o que em DireTtõ Civil se cham-a enriquecimento ilícito do outro partido, porque tendo eleito tantos Deputados, passaria a ter taritos mais um.
A questão foi colocada em termos -judiCüiíS-, porcíue a-Mesa nãó acolheu
a indicação do Líder (a Mesa era do outro Partido ... ) e contra o ato da Mesa
foi impetrado MandadO de Segurança. Por quem? Pelo Partido, pessoa jurídica de Direito Público, alegando o direito líquido e certo de ter, na Assembléia
do Rio Grande do Sul, naquela legislatura, tantos Deputados. E o candidato
que ficara corno segundo suplente, dizia ao Tribunal; "Sou eu o pÍ'imelro suplente e não o segundo, porque o primeiro se desligou do Partido, emigrou.
Eu tenho o direito líquido e certo de ser convocado." _
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,- se não -esto_u_enganado,
por unanimidade, mas se não por unanimídade, por uma arrasadora maioria,
-concedeu o mandado de segurança ao partido e ao suplente. Votaram neste sentido três Desembargadores que vieram a ser Ministros do Supremo Tribunal Federal: o Ministro Eloy José da Rocha, o Ministro Carlos Thompson
Flores e o- Ministro Pedro Soares Munhoz, desembargadores, todos eles àquele tempo, votaram no sentido que acabo de declinar.
Lembro este fato apenas como um elemento que me parece interessante
porque, ao que eu saiba, foi a primeira \iei: em que esia queStão fOi cOlocada
nestes termos judicia:Is e· em que houVe uma decisão judiciãi reSpeito.

e

a

De modo que não tenho dúvida alguma de que no man_dato parlamentar
existe- o que se poderia chamai de uma bititularidade de direitos, do Partido,
corno pessoa jurídica, e do cai:tdidato eleitO; cada um com o :~a:U--direito, um
não excluindo o outro, ambos tendo que conviver porque, afinal de contas, é
um condomínio ...
Agora, nobre Senador, veja s6 como essa situação se caracteriza nitidamente, não em relação a nós Senadores, que somos eleitos pelo crit~:rio_ majoritário e, então, não há quocierife eleitoral, é eleito aquele que obtém maior
número de votos, mas em relação à Câmara dos Deputados e às Assembléias
Legislativas, o que pode ocorrer - e geralmente ocorre -:-é que a maioria,
senão a quase totalidade dos eleitos não chega a preencher o quociente eleitoral, de modo que ele é eleito realmente, mas é eleito com a soma dos votos daqueles que não o foram. Assim, o seu direito não é e tião pode ser um difeito
absoluto. Quer dizer, o direito do partido é um direito vivO, é um direito
tangível, é um direito palpável. Quantãs e -quantas vezes ê 8iaças à s.orría dos
votos partidários que os- eleitos logram ser diplomados.
Vou além nesta análise, e digo que quando o eleitor vota, ele vota primeiro no partido, depois no candidato, porque o voto dado ao candidato pode.
não ser aproveitado, mas o voto dado ao partido, este ê aproveitado em primeiro lugar. Ainda que em benefício de outro candidato.
Com essas observações triViais,-- p3tece-me, fora de qualquer dúvida razoável, há duplicidade de relações jurídicas em relação à mesma caddra: ao
mesmo lugar, ao mesmo mandato; há uma relação cujo titular é a pessoa_. a
pessoa física, é o eleito, é o diplomado, e hã uma relaçãojui'Ídica da qual é titular a pessoa jurídica, o Partido político.
Muito bem, a primeira observação que eu gostaria de fazer para uma
análise tranqOila, uma anãlise isenta, uma análise desapaixonada dessa ques-
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tão, é que, em virtude da ilegal extinção dos partidos, e: em conseqUência da
formação ulterior de outros partidos, os atuais parlamentares nada devem
aos seus partidos at1:1ãis; nada, lhe"s devem. bc!viarri,- realmente, aos partidos
pelos quais foram eleitos, e que, no meu modo de ver, ileSa_} e abusivamente
foram extintos contra a lei constitucional. De modo que essa ê uma situação
de fato. Amanhã não será assim; mas, hoje,_ -é assim.
Em outras palavras, nobre Senador, o PDS, como o PMDB, não podem
dizer: essa cadeira é minha. Porque, em verdade, os atuais parlamentares não
foram eleitos por partidos que inexistiam, foram eleitos por outros, aqueles
sim tinham o legítimo direito de dizer: esta cadeira também me pertence, este
mandato o senhor recebeu por meu intermédio; não é o que ocorre hoje. Esse
é um dado de fato que me parece insusceptível de controvérsia e que não pode
ser ignorado no exame tranqUilo, sereno, isento, honesto desta questão.
A segunda observação, que me parece importante fazer, é que a Lei
Constitucional, mesmo esta Carta outorgada, no art. 32, mantêm aquela clausula que é histórica:

•

"Os Deputados e Senadores não respondem por palavras, votos e opiniões emitidos no exercício do mandato."
Relativamente a palavras, depois vem aquela cláusula que, em verdade,
anula o preceito, mas, com relação a voto não. Quer dizer, a imunidade de direito material, imunidade de direito processual, imunidade absoluta, imunidade perpétua relativamente ao voto _parece-me que é um dogma. Mas, V. Ex•
poderá dizer-me que existe, além do art. 32, o art. 152, que é uma novidade, e
que, tratando dos partidos políticos, diz que eles se organizarão seguindo determinados preceitos, ficando os eleitos sujeitos à disciplina partidária e a observância às decisões legjtirn-arrfente t6inaâas pel<?S órgãos partidários compe~
tentes. Sem dúvida alguma, mas, evidentemente, também, uma cláusula consiítucional não se interpreta insulada mente: elas não são amuradas, elas devem ser interpretadas sistemática e harmoniosamente._ Então, como se deve
entender essa disciplina partidária? Como se deve entender essa sUjeição do
parlamentar â decisão do órgã-õ coletivo, do órgão partidário, se ele tem o direito de votar segundo sua consciência? Uma cláusula não pode excluir a out~a._ Qualquer aprendiz, qualquer calouro de escola de DireitO Sabe disso.
QÚer dizer, esta disciplina partidária supõe o que? Supõe que ela encontre limites, limites que se compadeçam, que se conciliem com aquela outra cláusula, que ass~gura a liberdade de voto. Quais são os limites? Está no programa
partidário, no estatuto partidário. A sujeição do p"ãrlamentar às decisões legitimamente tomadas pelos órgãos competentes encontre no programa o seu
fundamento e a sua fronteira. Basta a maioria formal de um diretório para
obrigar um parlamentar a votar de uma maneira, estabelecendo a questão
como questão fechada? Não, digo eu. A questão fechada, a disciplina partidária, ou decisão legitimamente tomada pelos órgãos de direção partidária, a
qtfe-a.Jude o § 59 do art. 152 da Carta outorgada, tem como pressuposto e
como limite exatamente a tábua programática.
Vejam só: tenho ao meu lado o nosso querido colega, Senador Nelson
Carneiro; vamos admitir que S. Ex•, amanhã, integrante do PMDB, do MDB
de então, quisesse apresentar o seu já histórico projeto estabelecendo o divórcio, e a Maioria do Diretório, con-trária à _teSe_ divorci~té;1, preteiJ.desse impedir
que S. Ex• o fizesse e votasse. E, por maioria, exatamente porque era maioria,
fechasse a questão: sob pena de perda de mandato por infração à disciplina
pÚtidária nenhum parlamentar do MDB, pode votar o projeto de divórcio emuito menos_ apresentá-lo.
Pergunto eu: o nobre Senador Nelson Carneiro, que era o próprio patrono da bandeira do divórcío, era o porta estandarte, era, corno se dizia antigamente, o vexilário da tese divorcista, submeter-se-ia à decisão? Essa decisão
s~~a leg~tima nos tern:tos a quea!ude a _lei ~<?nSdtucional1" Essa decisão, embora formalmente· Perfeítã, obrigaria e vir~cu1aria o parlamentar eleito pelo
MDB? Não! Não!_ Nãol S. Ex• poderia, tranqiiilamente, respeitosamente,
com a sua delicadeza de gestos, tão característicos, sem elevar o tom de sua
voz, tão niat:iO, dizer: "Meus SenhOres, os senhores vão me perdoar, mas vou
fazer o que a minha consciência ine diz que eu faça e se insistirein, terei que
testilhar nos tribunais com os senhores, porque não estou disposto nem a abdicar da minha convicção nem a perder o mandato, cujo _exercício é regular e
legítimo.
Por quê? Porclue o programa do MDB, partido pelo qual o Sr. Nelson
Carneiro fóra candidato, pelo-qual fora eleito não estabelecia que os seus parlamentares defenderiam a indissolubilidade do casamento. Se no programa
partidário esta cláusula fosse explícita, aí o Sr. Nelson Carneiro que tivesse
paciência, aí ele era obrigado a submeter-se, aí ele não poderia fazer o que
queria, aí não padeira votar como desejava votar, porque certa ou errada-
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mente ele tinha ingressado num partido e aderido a um programa que, de forma explícíta e insofismãvel, consagrava como norma de ação dos seus parlamentares a indissolubilidade do vínculo conjugal.
E os votos dados aos candidatos do MDB- vale dizer ao MDB- os
votos recolhidos do seio da sociedade brasileira levavam implícita esta Uniitação, esta determinação ou esta imposição. De modo que é preciso colocar a
questão nos seus termos. Não é a Maioria, por maiS i'e&peiláVerque -seja, de
um órgão partidário, que pode dizer: vamos fechar a questão e a questão está
fechada. Não. Não.
t claro que toda a vida em comum, em sociedade, em partido, é uma
vida que limita a nossa liberdade, a nossa maneira de ser. Em sociedade nós
encontramos limites a toda hora, a todo instante, a todo o momento, desde
que nascemos até que morremos. Mas, esta coerção social não pode abolir,
não pode esmagar a personalidade. A vida partidâriã-é cheia de limitações, é
cheia de encargos, é cheia de ligaduras, mas legitimamente, não pode ir além
daqueles limites, daqueles padrões que constituem a sua tábua de Valores programáticos.
De modo que, com o matar respeito das vozes dissidentes, se um Partido
quiser fechar a questão em assunto que não encontre base no seu programa
partidário estará cometendo um abuso de poder, estará caracterizando um
ato ilícito, estará feriildo um direito líquido e certo do parlamentar de dizer:
"Até aquí não chega a autoridade partidária. Autoridade partidária que não
apenas aceito, mas sou obrigado a acetiar, é aquela que decorre do programa
partidário." Não pode ir além, não pode invadir esse recinto d~ -:~nsciência
do parlamentar, não fora assim e o parlamentar se converteria inclusive em
um número, ou em uma coisa. Bastaria que o Líder comparecesse e dissesse:
..voto a favor, ou voto contra; tenho tantos deputados na minha Bancada, está aprovado ou estã rejeítado o projeto"; e tolfitur quaestío. Tsso não pode ser.
Isso não pode ocorrer.
Pot isso, no caso concreto, no caso hoje em ex.ame, o que se poderia dizer
é que o parlamentar que ingressou no PDS assumiu _ um compromisso de defender aqueles princípios. o partido pode invocar a disciplina partidária para
cobrar do parlamentar aquela conduta, mas se ele declarar_: .. Aqui ê uma
questão de consciência, eu não posso votar contra a minha consciência". Ele
_ tem o direito de fazê-lo.
___
O parlamentar pode ser admoestado, pode ser até censurado, m-as ele
não pode perder o mandato, agora e aqui, neste Cãso. Por quê? Porque o
mandato veio antes do partido, independeu do partido, é superior ao partido,
no tempo antecedeu ao partido.
Vou dar um exemplo, porque talvez um exemplo - eu creio que estas
coisas são tão simples, são tão singelas, que não precisariam âe exemplo, mas
eu_v_ou dar um exemplo. Amanhã, o nosso País se vê envolvido numa situação
delicada e o meu partido resolve fechar a questão em torno de um projeto
pelo qual se deve ir à guerra, aprovando a declaração de guerra. E eu, pelo
exame que faço do problema, pela análise das circunstâncias, dos fatos, d9s
antecedentes, das conseqüências, em decorrência da minha formação mental,
da minha estrutura, da minha educação, eu sou formalmente contra a guerra
por princípio e sou contra a guerra no caso concreto. Eu posso ser contra a
guerra por educação e, amanhã, ser obrigado a ir, eu, à guerra, como cidadão. Mas, como parlamentar analiso o problema e chego à conclusão de que
a guerra será uma loucura, uma ínsensatez, um desvario, ou um crime e digo_:
- .. Eu voto contra esse projetO'\
E não hã partido algum, nem autoridade nenhuma que possa me obrigar
a votar a favor, porque não é do programa partidãiio riem do meu partido,
nem de nenhum partido promover a guerra, aceitar a guerra, declarar a guerra. São essas questões que surgem, irrompem como que inesperadamente, imprevistamente, e que a pessoa tem de julgar segundo a sua cab~ça, segunda: os
seus critêrios, a sua experiência, a sua visão, acertando ou errando, mas segundo os seus critérios. Evidentef!l_ente, não hã pi'ograma Partid3.Tío algUm
que chegasse a essa insensatez de, digamos asshii~ i"iiCCilt1và{3.--guerra oU de
dizer que em tais ou quais casos o parlamentar deveria votar pela guefra. se o
programa partidário contivesse esta disposição teratológica~ ese- eu tivesse ingressado nesse Partido, aí_estaria obrig_ado, sob pena-de perda de mandatO.

•

Eu creio que, colocada a questão nestes termos, as coísas-se aclaram, e· é
por isso que eu tenho a mais absoluta convicção, convicção jurídica, de que o
que o PDS está pretendendo fazer neste momento em relação a este assunto,
envolvendo parlamentares que ele não elegeu, mas que ele recolheu como um
espólio ...
O Sr. José Fragc_lli -

E C<?f.ltinua reco~~endo.
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O SR. PAULO BROSSA RD- E continuará recolhendo- ... não pode
impor-lhe, aquelas prescrições que supõem aquilo que eu chamei de condomínio de titulares, de bititulares de_ uma mesma relação jurídica, do partido e do
-eleito, do- eleito e do partido. O que-estou dizendo neste momento eu diria
num tribunal se fosse juiz: é a rigorosa expressão do meu convencimento, é a
cristalina tradução do meu pensamento, da minha convicção.
POr isto, quando alguns colegas me perguntam se podem resistir a um fechamento de questão, eu respondo tranqüilamente, confiantemente: podem.

- .. 0 partido não pode me privar do mandato?"
-"Não pode! Não pode!''
- "-0 partido não pode adotar tais sanções?"
- "Não pode! Que tente e verá o que lhe vai acontecer."
Fiz o possível, Sr. Presidente, para não entrar numa questão interna de
um partido que não é o meu. Apenas aqui ou ali aludi a esta entidade política
para tornar mais completo o meu raciocínio, para chegar até determinados
c ~_pectos do problema que não poderia chegar senão examinando o caso con-crelo.
_
_
Era isto, Sr. Presidente, o que a este_ respeito desejaria dizer nesta tarde.
Esta Exposição, como disse, não é senão o fruto, de antigas reflexões, não ê
senão a tradução leal de uma convicção madura e profunda. Só isso, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer~ Sr. Presidente. (Muito beml Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Gabriel Hermes. (Pausa.)
S. Ex• não está presente .
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite __ Chaves. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuhcia o seguinte discurso. Sem revisão
do oradm. - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
--À ·grande celeuma instaurada em torno do Decreto-lei 1.910, de 1981,
tristemente- cói1hecído como "p3cote da previdência", soma-se agora uma
questão de ordem jurídico-constitucional.
E ao que parece, Sr. Presidente, o assunto hoje do Senado serâ sempre o
problema de ordem constitucional. Ainda hâ pouco, o Senador Humberto
Lucena abordava qUestões constitucionais e, agora, ouvimos esta aula do Senador Paulo Brossard.
Passemos ao exame do assunto.
O Relator origínalmente design-ado para erriitir parecer no âmbito da
Comlssã"o Mista não se manifestOu no praia legal. Em ConSeqüência, o Presi~
dente do órgão designou-me para levar a termo a tarefa, sendo afinal o parecer_ proferido oralmente na própria Comissão.
Convocada sessão conjunta _p~ta apreciar a matéria, reproduzi em Plenário- as razões aduzidas no seio do órgão técnico. Estas se resumiam em duas
ordens de considerações: preliminarmente, no tocante à impropriedade da via
legislativa escolhida pelo Presidente da República; quanto ao mérito, peJa absoluta inconveniência da proposição. Atendendo ao preceituado no artigo
110 do Regimento Comum, concluí pela apresentação de um Projeto de DecreiO -LCgiSiiúVo rejeihindo-a ·matéria e que tomou o número n'i' 37, de 1982.
O projeto de Decreto Legislativo n'i' 37 diz o seguinte:
Pelas razões expostas, opinamos-pela rejeição do Decreto-lei n'i'
1.910, de 29 de dezembro de 1981, na forma do seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 37, DE 1982-CN

Rejeita o ti!xto do Decreto-lei n' I .910, de 29 de dezembro de
1981, que "díspõe Sobi·e contribuições para o custeio da Previdência

Sqcial e dá outras providências."
OTongresso Nacional decreta:
Artigo úniCo. - t-rejeítado o texto do Decreto-lei n'i' 1.910, de
-29 de dezembro de 1981, que "dispõe sobre contribuições para o
custeio da Previdência Social e dâ outra_s providências."
Sala das Comissões, 15 de junho de 1982. -Itamar Franco.
Por não ter havido quorum para votação da matéria na sessão do Congresso Nacional realizada em. 15/6/82, resta-nos indagar das conseqUências
que poderão _a_dvir da_ ,omiss~-~-,.P~rlamenta_r.
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E-esta omissão parlamentar, Sr. Presidente, tudo indica que se dará, porquanto este decreto deverá ser aprovado, se for aprovado, por decurso de
prazo, já que o seu prazo se encerrará dia 25. E o Governo não tem interesse
em discutir esse decreto-lei.
O Governo tem interesse, Sr. Presidente, de fechar questões, como pretende fechar questões, como pretende fechar na pretendida reforma constitu-_
cional, mas quando se trata de examinar o problema dos aposentados,_ dos
pensionJstas e dos trabalhadores, aí o Governo não tem o mínúilo interesse.
Esse decreto-lei possivelmente, por conivência, e conveniência do Partido do
Governo, deverá passar por decurso de prazo, o que ê lamentável, mais uma
vez.
Infelizmente, nas coisas que intefessain ão Governo, o Governo se dá ao
luxo de fechar questão, mas o problema do trabalhador, do pensioni~t~ do
-aposentado, este não interessa ao Governo.

0 Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não.

O Sr... Afauro Benevides- E será exatami:mte no dia 25- qUe v·a{se exaUrir
o prazo de apreciação pelo Congresso desse famigerado Decreto-lei_n91.9l_O.
E viu v: Ex' como· se-posicionoU a Maioria, numa linha de intransigênCia, de
intolerância, iõadmitindó ii rejCfÇão d-o Decreto n9 1.910. Até mesmo buScouse aquela fórmula caracterizadamente protelatória do adiarriento de votação,
quando se sabia antecipadamente ciue a Mesa não mais incluiria a matéria a
tempo de permitir um exame antes do prazo fatal. Pode ser que V. Ex•, como
membro da Mesa, apelando ao Presidente do Congresso, ainda obtenha a inclusão dessa matêria. E agora que vai haver número, segundo se anuncia,
para a votação do pacote eleitoral, o pacote constitucional, aí então- quem
sabe'?- nos restaria uma derradeira oportunidade de marcar uma decisão soberana do Congresso, rejeitando o Decreto-lei n9 f:9IO, que ã._tiilgiu frontalmente interesses de pensionistas e aposetados da Previdência Social.
O SR. ITAMAR FRANCO- Exatamente, Senador Mauro Benevides.
V. Ex' tem razão. O Governo preten~c!fazer um esforço. Vamos chamar de
esforço, porque realrriente trazer aqui Parlamentar do Governo tem q._e ser um
esforço muito grande.
Dentro dessa pretensão governamental, para os dias 23 e 24, no estudo
da reforma constitucional, por ele necessitada, seria claro e justo que também
o Congresso Nacional passasse a apreciar antes do dia 25, o Decrêto-leí n9
1.910, que trata exatamente do problema previdenciãrio.
Particularmente, Senador Mauro Benevides, duvidamo_s, duvidamos que
isto aconteça. De qualquer forma, fica também a sugestão de V. Ex' Não sei
se ocorre também com V. Ex•, mas eu tenho observado um fato no meu Estado de Minas Gerais. Possivelmente, na campanha de V. Ex', já vitoriosa,
como governador do seu Estado, V. Ex• há de verificar a linguagem diferente,
não só dos Parlamentares do Governo, mas daqueles homens que pretendem
obter um mandato parlamentar. Os homens do Governo começam, nas ruas,
a falar uma linguagem diferente daquela que eles aplicam aqui. Possivelmente
eles vão defender, lá no ceará, como defendem em Minas GCrais, apenas à época das eleições, o problema dos trabalhadores, dos aposentados, dos peqsionistas. Dirão que são contrários ao decreto-lei do Senhor Presidente da
República. Aqui, porém, o Partido do Governo faz a que V. Ex• diz, pede o
adiamento da discussão.
-

O Sr. Mauro Benevides - E lá há ainda aqueles que condenam a tecnocracia, e com que veemência o fazem, nobre Senador Itamar Franco. É realmente de estarrecer a opinião pública que tecnocratas consagrados, assim
projetados e assim considerados, se lancem, agora, ferrenhamente contra a
tecnocracia.
O SR. ITAMAR FRANCO - Mas nós acreditamos na sabedoria do
povo, nobre Senador Mauro Benevides. Por certo, essas eleições de 1982 vão
demonstrar que, mais uma vez, o povo está consciente como deva votar e
como deva escolher seus representantes.
O texto normativo disciplinador do assunto ê o parágrafo 19, çlo artigo
55, da Constituição. Referido dispositivo legal, na sua primeira parte, prevê
um prazo fatal de 60 (sessenta) dias para apreciação da matéria. Na segunda
parte, estabelece uma presunção legal.
"Se, nesse prazo, não houver deliberação, o texto será tido por
aprovado."
Aqui, a nossa indagação.
Cumpre, ·portanto, examinar, a que texto se refere a supramencionada
norma. Seria a alusão referente ao próprio texto do decreto-lei ou então ao do
projeto de decreto legislativo, de origem congressual, que o aprova ou rejeita?
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A principio, poder-se- ia pensar que apenas o texto executivo seria capaz
de beneficiar-se da instituto do decurso de prazo. Um exame mais acurado,
entretanto, revela que, na hipótese vertente, não teria sentido tal presunção
pois o decreto-lei entra em vigor imediatam~nte, sendo portanto desnecessário qualquer mecanismo institucional visando sua aprovação por decurso
de prazo.
Nestas condições, o único "texto" a ser .. tido por aprovado" ê aquele de
origem congressual aprovand9 QU rejeitando a matéria executiva. Outra qualquer interpretação redundaria em transformar o projeto de .decreto legislativa
em peça inóqua, o que realmente não poderá acontecer. Mas Q nosso desejo,
port_!lnto, ~a- rej~ição_ do Decreto-lei n9 1.910/81 pelo Congresso Nacional.
E a pergunta que fica, Sr. Presidente, é exatamente esta: quanto ao projeto de decreto legisl~tivo que recebeu_ o o9 37, o que ãcontecerâ se o Congresso
Nacional, em tempo hábil, não examinar esse decreto-lei? É uma indagação
pertinente e esperamos, aí sim, que o Sr. Presidente do Congresso Nacional, o
Senador Jarbas Passarinho, possa dizer o que acontecerá com esse projeto de
decreto legislativo.
_
Sr. Presidente~ deixando o problema da Previdência, gostaria apenas de
registrar, cp~ satis_ffl_ção, um_ artigo de Rogério Coelho Neto cujo título é: O
pl-cgoeiro da Abertura, E o _faço, Sr. Presidente, numa homenagem àquele
nosso companheiro, que nesse momento, acamado, se encontra afastado das
Ü_des pOiíiiCas, um bravo companheiro. Um coinpanheiro, sr. Presidente, que
passei a admirar quando aqui cheguei, como y. Ex•, em 1975. É essa figura
marcante, essa figura qUe ençanta todos nós, que ê o Senador Teotônio Vitela.
Diz Rogério Coelho Neto, Sr. presidente, entre outras coisas, o seguinte ...

O Sr. Paulo Brossard- Antes que
aplauda a iniciativa de V. Ex•

V~

•

Ex• leia o artigo, permita que eu

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muita honra, Senador Paulo Bros·

sard.
O Sr. Paulo Brossard - O colega que aqui não se encontra por estar
doef!_t~

é o nosso querido Teotônio Vilela.

OSR, ITAMAR FRANCO- Na alegria do seu aparte, tenho certeza
de que o Senador Teotónio Vilela, tomando conhecimento dC:Ie, há de trazer,
no coração, uma grande satisfação de Q!J.em partiu.
Sr. Presidente, através da fala de Rogério Coelho Neto, digo o seguinte:
UM PREGOEIRO DA ABERTURA
Os historiadores do processo de abertura no país ainda não fizeram a merecida justiça ao Senador Teotônio Vilela. A cobrança,
em tom veemente, foi feita, um di~ desses, pelo Deputado Marcello
Cerqueira, do PMDB fluminense, em conversa com jornalistas que
cobrem as atividades do Congresso. Cerqueira, considerado um dos
mais corajosos advogados de presos políticos do Rio, nos duros
períodos de repressão, revelou, na mesma oportunidade, que a clareza deiS pregações de Teotônio foi um dos fatores que de certa forma o atraíram, em 1978, para a carreira parlamentar.
As queixas de Cerqueira soam realmente com alguma procedência, neste instante em que Teotónio Vilela, atingido por grave
enfermidade, se obriga a interromper uma carreira política dinâmica, marcada, do princípio ao fim, por posições liberais. Quem se der
ao trabalho, por exemplo, de consultar os discursos do Senador alagoano, entre 1975 e 1978, e pinçar dos arquivos de pesquisas extratos de algumas de suas muitas conferências e entrevistas vai descobrir que poucas vozes se levantaram tão alto, nas próprias trincheiras da Oposição, numa êpoca em que era arriscado trazer à luz a
discussão dos problemas políticos brasileiros.
Homem da ARENA, nos momentos mais sinuosos.da exceção
política. Teotônio ~em _por iss9 se acol):lodou. Ao contrário, sentiu
que,· como parte integrante da bancada do_ Partido do Governo,
cabia-lhe, quando nada, condenar o desvio de rumo do regime nascido da Revolução de 31 de Março de 1964. Seus discursos, bem ordenados, levavam a maioria inerte da ARENA nas duas Casas do
Congresso a abandonar o plenário quando lhe -tocava, nos melhores
momentos vividos por um Senado amedrontado pelo AI-5, a vez de
falar. A crítica era fulminante, mas o orador, que podia ser confun:
dido com qualquer exigente líder da Oposição, embora do Partido
do Governo, nunca se afastava do terreno da sensatez.
Marginalizado pela ARENA e amaldiçoado pelas figuras mais
influentes do Governo Geisel. Teotónio acabou no MDB, pouco

•

Junho de 1982

•

•

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<;ão II)

antes do fim do bipartidarismo. Mas foi como qissidente consciente
de urna revolução que ajudou a fazer, por julgá-la instrumento de
salvação naclo_nal num determinado momento de conturbação pofítica, que o Senador alago ano viveu os melhores instantes de sua carreira. Para formular o Projeto Brasil, espécie--de ensaio preciso sobre
as reivindicações maiores do_ país no campo político, social e econômico, Teotônio se deslocou em permanente peregrinação a todos os
cantos do país. Eram, como costumava dizer no Rio, em reuniões
c_om amigos no Hotel Okay, as andanças certas de um liber_~l.
O faro preciso do liberal é que levou Teotôn-io, em marçO de
1975, a perceber, nas entrelinhas da mensagem de prestação de contas do então Presidente Geisel, o fio que poderia desatar no País o
forte nó da exceção. Geisel, amargurado com a derrota sofrida pela
ARENA na eleição plebiscitária de 1974, que escancarou o rádio e a
televisão ao livre debate político, falou, pela primeira vez, na necessidade da distensão do regime. Teotônio, com perspicácia, descobriu a ponta do fio e resolveu puxâ-lo.
Nem o rude golpe do pacote de abril de 1977, que instituiu a figura do senador biônico, depois de submeter o Congresso ao castigo
do recesso arbitrário, abalou em Teotônio a crença na abertura.
Seus discursos continuaram no mesmo torh. Sua voz, por iSso, como
reclama o Deputado Marcello Cerque"ira ...:__ seu amigo- pessoal e
principal biógrafo - tem de figurar ao lado das de Petrônio Portella, Paulo Brossard, Ulysses Guimarães, Alencar Furtado, Raymundo Faoro e Dom Paulo Evaristo Arns, nuni meSmo pê de igual~
dade. Uo_s e_QUlros defenderam com ardor, numa época em que falar de política era arriscado, o- primado do Estado de Direito.
É difícil, ãpenas, como clama ainda o Deputado Marcello Cer~
queira, forçar os historiadores do processo de abertura política no
País a jUlgarem desde já a importância de Teotônio Vilela nos episódios que culminaram com o fim do AI~S e-a concessão da anistia. Os
julgamentos da história quase sempte são tardios. Em termos lme-:.
diatos, é possível, contudo, arriscar a opiniãO de que, afastado da
campanha eleitoral deste ano, por motivo imperioso, T eotôrtio poderá acabar se transformando no grande_eleitor do próximo 15 de
novembro nas Alagoas.
A oposição alagoana, que pela primeira vez, desde 64, conseguiu se organizar cm todo o Estado, sofre, com razão, no momento
mais crucial da campanha eleitoral, o afastamento compulsório de
uma de suas mais expressivas figuras. Para compensar, no entanto,
o drama do PMDB,as óltimas informaÇões chegadas de Maceió dão
conta de que Divaldo Suruagy e Guilherme Palmeira, candidatos do
PDS a governador e a senador,jâ não exibem, como antes, o sorriso
próprio dos vitoriosos.
Há espanto, esta é a verdade, nós quartéis-generais encãrtega~
dos de traçar a estratégia de campanha de Suruagy e Palmeira. Todos os planos viSavam a um combate direto, corpo a corpo, entre os
candidatos do PDS e as tropas do PMDB comandad~s por Teotônio.
A doença inesperada tira o comandante das forças oposicionistas do centro da batalha. Mas leva o pânicO ífldiSiarÇá\'êl às frentes
pedessistas, porque, muitas vezes, como -parecem temer os partidários de Suruagy e Palmeira, as fortes mensagens políticas transcendem à simples presença fisíca de seus autores. E a mensagem liberal de Teotôni-o;-queitãtfl. ou hâõOsseuscríticos, é forte e atual.
Integra-se, por inteiro, na históríã da abertura política."

O Sr ..Mauro Bcnevides- Permite V. Ex•_ um aQarte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer.

•

O Sr. Afauro Benevides _,Nobre Senador Itamar Franco, o artigo agora
lido por V. Ex• retrata admiravelmente a figura notável do grande colega e
amigo, Senador Teotónio Vilela, afastado das atividades_ p01íticoparlamentares em razão da enfermidade que o obrigo-u a hospitalizar-se em
São _Paulo. Todos nós, coleg_as do ilustre representante alagoano, habituamonos a respcitá~lo e admirá-lo por suas posições corajosas em defesa da normalidade constitucional e de tudo quanto representasse a aspiração legítima do
povo brasileiro. Numerosas vezes aqui estivemos, neste mesmo plenário, postados, embevecidos, para ouvir seus pronunciamentos verdadeiramente magistrais causticando governos, apontando falhas, apontando desmandos e indicando rumos redemocratizantes para nossa Pátria. Como correligio-riários,
companh.eiros de Partidos, com ele dividindo as responsabilidades da chefia
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partidária, não foram poucas as vezes em que vimos deslocar-se para os
vários recantos do País; em São Paulo, defendendo metarlúrgicos, naquelas
-s1:1as pretensões consideradas justas e evitandO que sobre os trabalhadores recaíssem os excessos da repressão; na Região do Araguaia procurando assistir
posseiros e religiosos naqueles conflitos decorrentes da disputa de terra. E,
COincidentemente, hoj~.- aq1:1eles dois padres franceses que ele visitou,
levando-lhes o conforto da sua existência e do seu prestígio, exatamente hoje,
aqUeles sacerdotes estão sendo submetidos a julgamento na Auditoria Militar. Lembro-me de um fato, por exemplo, quando no terceiro ano em que se
abateu o flagelo climático sobre o Nordeste~ Coube a Teotônio Vilela presidir
uma comissão de parlamentares do PMDB, recolhendo subsídios pi-eciosos
em torno da dramática realidade do Polígono das Secas. Portanto, veja V.
Ex• que Teotônio Vilçla, como companheiro admirável, faz falta, neste ins~
tante, à nossa luta. No hospital onde S. Ex• se encontra em fase de recuperação, nós esperamOs que o seu exemplo permita perseguir aqueles objetivos
que assinalaram, através dos tempos, a sua trajetória- trajetória de um homem predestinado, de um homem que soube combater governos e que, nesta
hora, representa para nós um grande incelltivo à nossa luta por melhores dias
para o País.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Mauro Benevides, nada a acrescentar à intervenção de V. Ex', que traçou um pequeno roteiro desse grande
andarilho da democracia.
Oxalá, Sr. Presidente, a mensagem de Teotônio Vilela, por nós tão bem
aprechdida no belíssimo ó.parte do Senador Mauro Benevides, oxalá,_ repito,
possamos nós, nas próximas campanhas políticas, levá-la a todos os nossos
Estados; particularmente, no meu caso, eu a levarei nas minhas campanhas
pelo Estado de Minas Gerais. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Srs. Senadores, creio que não
quebro a magistratura da Presidência que exerço eventualmente, nesta tarde,
ao me associar às palavra~ candentes de amizade e admiração dos colegas ao
nobre colega Teotônio Vilela.
Acho que interpreto o desejo unânime desta Casa no sentido de que o tenhamos proximamente, com toda a sua bravura e inteligência, a ilustrar a
Casa de Ruy Barbosa.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Tenho em mãos abaixo-assinado dos Carteiros- do meu Estado solicitando a minha interferência junto ao Senhor Ministro José Carlos Freire,
Diretor-G~ral do DASP, no sentido de que autorize revisão no Plano de C ar. gos e Vencimentos, reparando injustiça feita àquela categoria profissional
que vem do tempo da administração d_o Coronel Darcy Siqueira.
Os signatários do documento acham que foram inexplícavelmente injustiçados porque, ao em vez de serem enquadrados na referência 26, o foram na
13, com uma diferença substancial no rendimento mensal.
O Presidente _da Congregação Cívica dos Carteiros do Brasil,_ Sr. Joel
Guedes de Assunção, em entrevista que concedeu ao 0/tima Hora diz que tem
tentado exaustivam~JJ.te reclamar os direitos da classe por via administrativa
mas até o momento não logrou qualquer resultado favorável. E assin_ala que,
apesar de o DASP haver informado que a pretensão dos Carteiros não encontra apoio na legislação vigente, o Senhor José Rodrigues d.a Costa e outros,
em ação que moveu Contra a União Federal, na Seção da Paraíba da Justiça
Federal, obteve ganho_ de causa_. em s~ntença confirmada pelo Ministro
William Patterson do Tribunal Federal de Recursos, com apoio do parecer da
Subprocuradoria Geral da República.
A decisão assegurou aos autores o reajustamento de seus proventos, com
base na referéncia 26, nos termos do DecrctoMlei n9 1.445, de 13 de fevereiro
de 1976, assegurandoMlhe a diferença enó:mtrada a partir de maio de 1976,
data em que foi estendido o reajustamento aos inativos, sem prejuízo dos reajustamentos posteriores ocorridos.
A decisão foi proferida em 15 de setembro de 1981.
Diante desses fatos e do julgamento, acima citado, vai o meu apelo ao
Senhor Ministro José Carlos Freire, no sentido de encontrar uma s-olução
imediata para o caso que está intranqüilizando milhares de pessoas que se julgam injustiçadas. (Afuito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Mauro Benevides.

2288 Terça-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Secào II)

O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
No último dia do corrente, faleceu em Fortaleza o Sr. Patriolino Ribeiro
de Sousa, vítima de pertinaz enfermidade que o vinha impedindo, já há alguns anos, de exercer as suas múltiplas atividades na área empresarial.
Dotado de extraordinário dinamísffio, -Coástfu1u, gradativamente, um
complexo de empresas, originado em modesto estabelecimento comercial,
cujo crescimento se deveu à sua larga visão e notável capacidade empreendedora.
No ramo de tecidos, à rua Major Facundo, uma das prindpiis 3rtérias
de Fortaleza, pôs à mostra o seu talento, ampliando, ao lado de seu saudoso
sogro, os negócios da firma a que pertencia, respeitado sempre por sua clientela e a sociedade cearense.
Até mesmo nos Estados vizinhos projetava-se a sua imagem de comerciante correto e capaz, contribUindo, assim, significativamente para o nosso
desenvolvimento.
Como incorporador, teve na conceituada INCORPA o centro de sua
profícua atuação, ajudado pelos filhos Patriolino Júnior (tragicamente d~a
parecido) e Miguel Dias de Sousa, que o ajudaram, d~ _modo devotado e leal,
a consolidar um património imobiliário dos mais ponderáveis em nossa Capital.
No âmbito da comunicação social, obteve o controle acionário da TV
CIDADE, CanaiS e de algumas emissoras de rádiodifusãO;-veíCulos QUe selripre se colocaram a serviço da comunidade cearense.
Tendo privado de sua amizade pessoal, pude aferir as quandades decidadão exemplar de que era possutdor, identificado com a sua família e c-om o:S
seus amigos, granjeando, por isso, a admiração da coletividade cearense.
No velório, em sua residência, à rua Coronel iucá centenas de pessoas
renderam-lhe tributo de profunda saudade, a começar pelas mais altas autoridades até humildes servidores de suas empresas.
Ao registrar, na tribuna do Senado, o desaparecimentode Patrioli~o ~i
beiro de Sousa desejo homenagear a sua memória, testemunhando _o r~-õri.he:
cimento do Ceará pelo que lhe foi dado fazer em prol do nosso- Estado e sua
gente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A realização, em todas as Unidades da Federação, do Dia Nacional de
Vacinação contra a Poliomielite, a 12 de junho passado, ultrapassou, pelas
suas di;Tiensões, as ofensivas anteriormente realizadas no sentido de extirpar
as causas, e erradicar esse flagelo.
Segundo dados oficiais coletados pela SNABS/MS- Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde, do Ministério da Saúde, até 17 dejunhÕjã havia sido atingida uma população-alvo, estimada em 16.561 .936 criinçãs de Oa
4 anos de idade, prevendo-se a divulgação dos resultados finais ·ainda no corrente mês.
Acredita o Ministro Waldyr Arcoverde que serão atingidos os objetivos
cólimados, que prefixavam a vacinação maciça de uma pouplação-alvo estiR
mada em cerca de 20 milhões de crianças naquela faixa etária.
Para Sergipe, são os seguintes os· resultados conseguidoS~· no mesmo
período: 179.518 crianças vacinadas para um total calculado_ em 198.637
crianças, sendo 170.973 na faixa de Oa 4 anos- ou seja, 86,1% daquele total
- e 8.545 com mais de 5 anos de idade.
A vacinação se efetuou por intermédio de 802 Postos espalhados no:r~74
Municípios do Estado e funcionaram, ininterruptaffiente, das 8 às 17 hor~~.
4.500 pessoas entre vacinadores, registradores, motoristas e voluntários en::
volvidos na Campanha que mobilizou 414 veículos da Secretaria de Saú~e,
das Prefeituras Municipais, da Fundação SESP, SUCAM, Secretarias de E&·
ta dos, Orgãos públicos estaduais, Polícia Militar, Projeto Rondon e o 289 sC'~
Verifica-se, por conseguinte, que tainbém, em Sergipe, a Secretaria de
Saúde do Estado, superiormente dirigida pelo Doutor José Ma~ha~~ de_Sou-:
za, com o decisiVo ápoio do Governador Djenal Tavares de QueiróS,-demonstrou uma eficiência incoittestável, situando-se entre as Unidades da Federação que mais se destacaram pelos resultados obtidos.
Felicito, portanto O ilustre Secretário de Saúde do meu Estado, Doutor
José Machado de Souza e me congratulo com o Goverriador Djenal Tavares
de Queirós.
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No Plano Naçional, convém acentuar o extraordinário significado e a
importância'-da vacinação de qUase 10 milhões de crianças, consolidando a
ofensiva que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo, com a finalidade de
elimiar a trag_édia da poliomielite, através d_e um plano técnica e cientificamente e~ecutado pelo próprio Ministro Waldyr Arcoverde, sob a coordenação da Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde (SNABSfMS), e das
Secretarias_ de Saúde dos Est_ados, com recursos-proporcionados pelo Governo Federal.
Cumpre realçar_, nos limites dest~ brev~ pronunciamento, o papel decisivo, a competência profissional e o entusiasmo do Ministro Waldyr Arcoverde, que tudo fez para transformar a vacinação contra a poliomielite, realizada
em todo o Brasil, no dia 13 de juilho passado, em um dos maiores e mais benéficos empreendimentos do Governo do Presidente João Baptista Figueiredo.
Os sucessos que o ilustre Ministro da Saúde, Waldyr Arcoverde vem obte-nâo na sua profícua gestão, credenciam-no aO reSPeito, ao reconhecimento
e à gratidão da opinião pública, pelo seu estilo de atuação discreta e eficiente,
em benefiCio da modernização do seu Ministério, a serviço da saúde e do bem
esta_r_ do povo brasileiro.__ (MuitQ bem! Palmas.)

•

O SR. PRESIDENTE (Gilv-anRocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Mais uma vez, desta tribuna, queremos dizer da precária situação em
que _se encontram os funciOnários da Superfntendência das Campanhas de
Saúde Pública, em exercício na Diretoria Regional da Paraíba.
Não faz muito tempo, com pronunciamento nosso, conseguimos sensibi!izar as autoridades da SUCAM, permitindo, assim, que servidores do Programa Especial de Controle da Esquistossomose tivessem uma correçiio razoável em- sua situação funcional.
O serviço de endemias rurais representa para a saúde pública do País um
setor dos mas importantes e que jamais poderá sofrer solução de continuidade. A saúde do povo de nosso hinter/and depende sobremaneira desses ser~
viços Sem o que as endemias, já em grande percentual em nosso País, tenderão a crescer càda v-ez mais.
Com uma faixa de salários realmente irrisória, os agentes auxiliares de
saúde pública, apesar de exercerem uma atividade de suma importância, têm
que encontrar, por parte da SUCAM, uma real receptividade aos seus reclamos.
E não queremos nos referir a apenas_ os funcionários lotados em nosso
Estado. São mais de dez mil servidores por todo este País a espera que se lhes
reconheça o meritório miSter que desempenham. E diga-se, ademais, que esses valorosos trabalhadores da SUCAM representam, do Quadro dessa autarquia, setenta por cento de seu contingente.
Desde 1977, por decreto daquela época, criou-se o Quadro de Saúde
Pú~lica •. com ~sso possibilitando a todos aqueles que labutam no controle e
no cÕmtiate às endemias ingresso naquele Quadro, dando-se estímulo para essas tarefas. Entretanto, passados cincõ anos do mencionado decreto, a esperada oportunidade não se concretizou. Assim, os dez mil agentes auxiliares de
saúde pública, vêem, a cada dia que passa, mais corroídos os seus salários e,
conseqüentemente, mais _cijfícil a luta por suas subsistências e de seus familiareS. EITl nosso Estado_ são quase quinhentos servidores que, embora permaneçam, denodadamente, a exercerem o combate às endemias que proliferam
pelo interior da Paraíba, continuam, pacientemente, aguardando que se cumpra o que a lei já determinou.
E convém salientar que esses servidores, da Paraíba e de todo o País, executam essas su~s atividades, já em um longo período de vinte anos e há de se
observar que muitos deles apesar de ocuparem funções maiores na escala funcional, num gesto de real abnegação, acumulam os misteres de conduzir veículo para o transporte do pessoal e do material utilizados nas campanhas, demonstrando uma dedicação que tem de ser altamente recompensada.
E nenhum de nóS desconhece, por nossas andanças pelo interior do País,
o quão ingrato e difícil é o trabalho dos agentes auxilíares de saúde pública.
Não fosse o esforço que empreendem na contenção, na ·eliminação dos males
endêmicos que atacam nossas populações interioranas, os índices dessas
doenças subiriam ainda mais numa estatística nada condizente com um país
que jã possui suas usinas nucleares e em breve o seu satélite doméstico.
Assim, esperamos das autoridades maiores da Superintendência das
campanhas de Saúde Pública que cumpram o que já_ está instituído em lei,
dando aos agentes auxiliares de saúde pública, de nosso Estado e de todo o

•

•

País, o direito de ingressarem no Quadro de Saú_de Pública e, çlessa maneira,
recompensando, com toda justiça, aquela laboriosa classe.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.

•

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Acaba de noticiar a imprensa, com grande destaque, a ação de despejo
contra a Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro, jâ decretada, para que desocupe as dependências onde se instalou, em quatro andares, no Edifício Vai paraíso, na Avenida Almirante Barroso, n9 54, onde funcionam dezesseisjuntas
de conciliação e julgamento.
A pendência vem de longe.
Depois que o TRT da t• Região tomou conhecimento de qu~ o espaço
fisico ocupado pelas suas juntas era motivo de ação de _4espejo, pela Fundação Ataulpho de Paiva, resolveu aquela Corte: realizar gestões de alto nível,
no sentido de minirriiZar·o- impacto que resultaria do termo daquela ação,
centenas de processos em andamento, muitos deles representativos do
equilíbrio social.
Diante da atual situação econômico-firianCeira do País, não foi possível
a liberação de recursos próprios -para a aquisição de um imóvel que se ajustasse às necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 1' Região.
Numa ação puramente patriótica, resolveu o Tribunal em questão pleitear, junto às autoridades competentes, a cessão das dependências do Palácio
do Trabalho no Rio de Janeiro, antiga sede do Minist_érlodo Trabalho que,
conforme se comprova, poderia ceder salas ociosas em favor daquela Corte,
quando não ocupa uma boa parte desse imóvel.
Mas os apelos dirigidos pelos Senhores Ministros da Justiça e da Casa
Civil não lograram êxito, visto como o titular do Trabalho, possivelmente levado pela sua assessoria do Rio de Janeiro, insiste errfdeclarar a inexiStência
do espaço pretendido.
Registre-se, por outro lado, que o Sr. Presidente do TRT qa 1' Reg_ião,
Juiz Flávio Rodrigues da Silva, com a boa intenção de solucionar problemas
que poderiam recair sobre o Ministério do Trabalho, çoncordou em liberar,
em favor da Delegacia Reg~onal do _Trabalh.o o esPaço-necessário à Sua _instalação. Assumiu, também a obrigação de permitir que os funcioriários do Mi~
nistériO, rema:nestenfeS tiO Rio poderiam trabalhar em setores do organismo
judiciário, facilitando, destarte, dificuldades que pendesse para um lado ou
para outro.
_ __
_ _ __ _ ._
Agora, concretizada a ação de despejo, medianteIJCiiifiC'áÇãõ já encami~ ~
nhada, volta o Ministro da Justiça a insisfii" Jui1to- ao Egrégio- TST,
solicitando-lhe o encaminhamento de pedido de crédito orçamentário para a
compra de imóvel c:apaz de atender à instalação das unidades trabalhistas· de
primeira e segunda instância, a depender esse alvitre de reCursos específicos,
nada viáveis -na "atüãl conjuntura.
Entendemos que o Sr. Minístro do Trabalho pod~ria reconsiderar seu
ato de recusa e, tratando-se de pessoa de elevado espírito público, pensamos
procurará evitar o caos resultante daq!J-ela ação de despejo.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA

•
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Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 183, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de_ seu Parecer n9 I .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 ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
(Dependendo da v_otação do Requerimento n9 123/82,. do Senador Dirceu Cardoso, de audiência da Comissão de Finanças.)

em Cr$ 8.613.200,00 (OiúJ-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.
3
Votação; em turno único, do Prõjetó de Res~lução n9 266; de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 I .452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em
Cr$ 39.300,000,00 (ti-inta e nove milhões e trezentos mil cruzeiros), o montan~
te de su~ díyi~a consolida,da, _tendo
PARECERES, sob ri•s L453 e 1.454, de 1981, dás Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela conStitucionalidade e jurídicidade; e
--de Municípios, favorâvel.
4

Votaçã_o, em turno único, do Projeto de R~solução 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
mántante _de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, 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, favoráveL
5

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 33, de 1982 (apresentado pela Comfssão ae Economia como conclusão de seu Parecer n9 189,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltapira (SP) a elevar em Cr$
29.745360,00 (vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessent~ 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
- dt: Munidpios, favorável.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçãon• 38, de 1981 (apresentado pela Coinissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 19Sl), que auTiiiiia- a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três- mil, seisCentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela co_nstitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como cot)clusão de seu Parecer n9 713,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete: m~lhões, oitocentos e noventa e nove mil, duZentos e cinqilenta e nove CrUzeiros e setenta e nove centavos}, o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sobN 714, de 1981, da Comissão:
- de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

8

2

- Votação, emturno único, do Prójet6 de Resolução n• 240, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como concl~são de seu Parecer n9 1.342~
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Coxim (MS) a elevar em Cr$
12.356.000,00 (doze milhões, trezentos e ciitqüenta e seis mil cruzeiros), o
montante de_ sua dívida consolidada, fendo
PARECERES, sob n•s 1.343 e 1.344, de f981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitUcionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Munidpios, favoráveL

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 258, de 198l (apresentadç. 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

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 30, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 178,

9
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de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipãl de Araguaína (GO) a elevar em
Cr$ 159.638.841,00 (cento e cinqUenta e nove milhões, seiscentos e trinta e
oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 179 e 180, de 1982, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
.
- de Municfpios, favorável.
10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 80, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 423,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (GO) a elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e um
mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 424 e 425, de 1982, das Comissões:"
- de Constituíção e Justiça, pela constitucionalidade e juddícidadC; e
--- de MunicíjJios, favorãVel.
11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 218, de 1981 (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• 1.271, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

12
Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n9 221, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.276,
de 1981), qu_C_ autoriza o GOVernO do Estado do Ceará a elevar em CrS
25.239.000,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo.
PARECER, sob n• 1.277, de 1981, da Comissão
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 14, de I 982 (apresentado pela Comissão de Economia como· conclusão de seu Parecer n9 39, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) a elevar~~ Cr$
360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de cruzeiros) _o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 40 e 41, de 1982, das Comissões:
-de Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
--de Municípios, favorável.
14
Votação, em turno único, do Projeto de ResoluçãO n9 59, ·de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 334,
de 1982), que autoriza o GoVerrio-do Estado do Rio de Janeiro da elevar em
CrS 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões, seúmta-e nove milhões e duzentos mil cruzeiros), o monante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER sob n• 335, de 1982, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
15
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 Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade e furidicidade;
- de Legislação Social, favorável;
- de Saúde, favorável; e
-de Finanças. favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.
16
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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solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo
PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
- de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.

•

17
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 constitucionalidad,_e, 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.

•

18
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 nt? 1.145, de 1981, da Comissão:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável.
19
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nQ 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei nQ 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do J39 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.
20
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto L.ucena, que altera dispositivo da Lei
nQ 6.718, de 12 ~e nove~br~ de 1979, _ten_do
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 a 1.133, de 1981,
das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
-de Finanças.
21
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 B~tim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cínCo 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, pe"la constitucionalidade e juridicidade; e
....... de Municípios, favorável.
(Dependendo da Votação do Requerimento nQ 309/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
22
Discussão, em primeiro turno, do Piojeto de Lei do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contábil, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
..-...-. de Legislação Social, favorável;
-de Serviço Público Civil. contrário; e
-de Economia, favorável, com as Emendas de n9s I e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexaiJle da Comissão de
Serviço Público Cívil.)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 minutos.)

•
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MILTON
CABRAL NA SESSÃO DE 17-6-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MILTON CABRAL (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revísão
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A opinião pública nacional continua profundamente chocada com os
acontecimentos militares desencadeados no Atlântico Sul.
Não desejo, neste momento, entrar na intimidade das razões de um ou
outro contendor. O que n:re preocupa, neste instante, resulta das claras advertênciaS' qUe o conflito- oferece quando dois aliadOs do Mundo Ocidental se
empenham numa guerra deflagrada inopinadamente.
Que lições poderíamos extrair da configuração prãtica de uma hipótese
de guerra junto às nossas fronteiras?
Em primeiro lugar, desejo e~ternar a ~ínha de~epção e de8crença no papel da ONU como instrumento hábil para impedir as aventuras militares ou
até mesmo impor a negociação como regra eficaz na solução do Conflito. A
atual constituição do Conselho de Segurança, onde os seus membros gozam
do privilégio do veto às decisões da maioria, por si Só exibe_~uas limifaçõe5.
Mais de uma centena de conflitos militares abalaram o mundo após a Segunda Grande Guerra. Verifica-se que, desde 1939, este ê um :rÍlundo conflagrado. Errã-ortre consta que nenhum conflito tenha sido resolvido definitivaplente por causa da intervenção da ONU. A longa ~_não_de~larada gu_erra e_ntre os
Estados Unidos e q VietJ:).ã, e depois a invasão ·do Camóoja pêlo mesmo Vietnã. O estado de beligerância permanente entre Israel e alguns pai ses árabes. A
invasão do Afeganistão pela União Soviética. As disputas afmadas no Cone
Sul do continente africano, envolvendo a Ãfriói do Sul, Namíbia e Angola.
Os movimentos revolucionários na América Centrai estimulados por tercei~
ros governos. A guerra entre Irã e Iraque. E agora o coidi.ito" entre a Argentina e Inglaterra. Esses são alguns exemplos da importância da ONU.
Como informa o jornalista Newton Carlos, nos registras da referida organização é possível levantar, atualmente, 12 situações com características de
guerra, algumas delas com longa duração, a exem~lo do que vem acontecendo há 15 anos entre israelenses e palestinos.
Nenhum progresso houve, até agora, na crônica questão do desarmamento nuclear, a IPaior ameaça de destruição do hemisfério norte que já se
conheceu em 'todos às tempos, na dependência da vontade de apenas 2 países,
os Estados Unidos e a União Soviética, potências que se empenham numa
corrida armamentista como jamais vista na história da humanidade. O TNP
-Tratado de Não Proliferação Nuclear- criado sob o patrocínio da ONU,
não tem passado de um mero instrumento de coação das nações nuclearizadas contra as demais. Aquelas continuam expandindo e aperfeiçoando os
seus arsenais atômicos até onde nem mesmo .. o céu 6 o limite".
O fato real, concreto, é que estamos vivendo em um ni.undo contUrbado
por força dos mais variados choques de interesses de natureza políticoeconômica e até religiosa, sem que a Organização das Nações Unidas, com
seus 156 países-membros, tenha conseguido obter resultados prãticos e efetivos.
Portanto, o Brasil não pode confiar que esta Organização seja um
capaz de o proteger de eventuais agressões, que podem acon~
tecer de repente, como tantas outras a que estamos assístindo. Em verdade, a
ONU não tem passado de um fórum de debates, onde as nações se entendem
muito bem para estabelecer programas pacíficos da cooperação nos Campos
cultural, trabalhista, agrícola, da saúde, etc. Mas, lamentavelmente, pouco ou
quase nada tem obtido quando entra em jogo a aplicação da força militar na
conquista de âreas e regiões, e até de um país-membro por inteiro, como é o
caso do Afeganistão .
·~guarda-chuva"

•

•

Esta ineficácia da ONU pode ser melhor compreendida através das próprias palavras do Sr. Javier Perez de Cuellar, SecretáriO-Geral daquela Organização, ao denunciar o impressionante desenvolvimento da indústria bélíca,
e o crescimento das despesas militares, que jâ alcançaram a US$ 600 bilhões
por ano, com um gasto uper-capita" deUS$ 112. Previu que tal valor poderâ,
dentro de 18 anos, ao final do séqulo, chegar a US$ 900 bilhões _ano, logo
após ter proclamado o fracasso de suas negociações para estabelecer a paz entre ingleses e argentinos.
É o mesmo Secretârio-Geral que vem conclamar os países-membros a
um novo esforço em favor da redução dos gastos militares. E, nesse sentido, a
realizar mais uma conferência sobre o desarmamento. E. melancólico consta:
tar que, a cada ano, os dirigentes daquele organismo insistem nas mesmas declarações, tornando~se tão repetitivos como desacreditados. Desse modo,
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apenas promovem angustiante espectati va diante do pavor ao holocausto nuclear.
Srs. Senadores:
Enquanto estes organismos iriternaciomi.iS__não possuírem poder de
coaçãO que -lhes asSegUre condições de impor um freio aos expansionismos e
tentativas de hegemonias, nós no Brasil devemos nos cuidar, desenvolvendo a
nossa própria capacidade de dissuasão.
Tambêm não escapa a essa descrença a estâtica Organização do Estado
Americanos; a OEA. Os problemas de fronteira e soberania, com algumas
disputas que se arrastam ao longo do tempo, constituem um potencial de risnosso cOntiriente; Permanecem sem solução as divergên~
co contra a paz
cias entre a Colômbia e Venezuela pelas fronteiras marítimas no Golfo Maracaibo; e entre a Venezuela e a Guiana pela exigência da primeira em retomar,
a oeste do Rio Essequibo, 2/3 do território guianense; a discussão entre a
Guiaila e oSuriname-j:iela posse de uma ârea de 14.000 km 2• Do lado oeste do
continente, registramos a centenária disputa entre o Peru e Equador por
300.000 krrÍ 2 na região amazônica; a crônica questão entre Peru-Chile e Bolí~
vía, que vem desde 1979, quando o Chile tomou províncias do Peru e isolou a
Bolívia do mar; a tambêm centenária disputa entre Argentina e Chile pela
posse das Ilhas Picton, Lenox e Nueva, no canal de Beagle, bem como sobre
os- fimites do mar -territçrial nes~ mesmo canal.
A primeira observação sobre tal quadro é que o Brasil destélca-se pela total iiusência de questões que possam ao mertóS significar uma efetiva fonte de
tensão. Nada existe nas relações com os viZinhos que venha pôr em dúvida as
posições existentes no que Se refere às nossa:s fronteiras terrestres e marítimas.
Não há, de fato, do lado brasileiro nenhuma questão a ameaçar a paz no con~
tinente.
· Porém, não serã por esse tranqUilo· pOSlcioiiamtmto que o Brasil deixará
de possuir adequadamente seus meios de defesa e disuasão, sobretudo porque
exibe 7.500 km _de _litoral. ~ _p_~eciso ressaltar que a ~aioria- dos paisesmembros da ONU, agora em abril; a-cordaram em estabelecer uma convenção sóbre a· Direito dO Mar, que deverã ser assinada em dezembro deste
ano, em Caracas. Através deste ~cOrda estará r~conhecida ao país costeiro a
exploração económica do mar com exclusividade até 200 milhas, podendo,
eTitfetanto, ir mais além, conforme a extensão da plataforma contínental Só
õ ·encargõ de garantir a posse e utilização de alguns adicionaís milhões de km 2
do mar costeiro, por si só, exigirâ do Brasil proporcionais meios de proteção
marítima e aérea.

em

Por outro lado, embora o Brasil não esteja contaminado pelo uvírus'' da
hegemonia expansionista, de qualquer modo, os fatos estão a demonstrar que
os conflito.s surgem inesperadamente. Portanto, o Estado terá de estar prepaM
rado para enfrentar as eventualidades e, não só isso, sustentar em elevado
grau a eficiência de suas forças. No mundo de hoje, creio que ninguém, em sãconsciência, porá erri dúvida a imperiosa -neCessidade de o Brasil adquirir uma
adequada capacidade militar, que lhe permita contribuir para a harmonia da
convivência con_tine_ntál e, ao mesmo tempo, possuir uma temida força, que
desencorage todos os que queiram violentar ou abusar de nossos direitos.
t! comum entre os estrategistas que o PodCr Militar, suficientemente pre~
parado, via de regra, tem a função dissuasória que, pela simples ação de presença ou de sua conhecida existência, desestimula a quem deseje a ele se opor.
Este Poder, por ser uma componente do Poder Nacional, quando se materializa em proporções justas e .capacidade conveniente, passa a concorrer positivamente para o fortalecimento de out.~;:as componentes.
Sr. Presidente, Srs. Senadotes, como reconhecido universalmente, o dew
&envolvimento científico e tecnológico faz encurtar a reposição dos equipamentos bélicos. Por outro lado, na medida em que o País substitui as importações pela produção própria, ele alivia a econ0m1a··nacioliil1 e, concomitantemente, abre novas perspectivas de expansão para os demais setores. Este modelo de auto~abastecimento e constante atualização, com avançada tecnologia, O livra das pressões externas ou ainda de certos programas de cooperação
militar que, via de regra, estão impregnados de compromissos políticOs.
Hoje; Como é de ·elementar evidênc_ia, o surgimento de uma aparelhada e
bem dirigida indústria de material bélico, encarada com a necessidade imposta pela realidade do mundo contemporâneo, atende a diversos interesses nacionais, de forma convergente, porque;
-contribui para a expansão do mercado de trabalho, fortalece a estrutura econômica, e amplia a capacidade de exportação do
País;
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-torna-se poderoso instrumento para impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico, com reflexos nos demais segmentos da produção industrial
-constitui influente instrumento de política, aurrientandá correspondentemente o peso da presença do País nos entendimentos e
tomadas de decisões pelos organismos internacionais.
Portanto, as despesas militares, se estabelecidas dentro de limites racionais e aplicadas com critérios que objetivem à auto-suficiêilcia bélica de forma avançada e custos competitivos, certamente reforçarâ O Poder Nacional,
ensejando consideráveis benefícios para a Nação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Lemos, em O Estado de S. Paulo (26-05-82), que "país algum, vivendo
isolado dos grandes sistemas político-econômicoS, Póde dar-~e aO .luX-O-de-ter
forças armadas de relativo vulto se a probabilidade de sua destruição é muito
grande e a capacidade de reposição do material nulã. B-uma liçãO Que o Brasil
pode tomar deste lamentável conflito ·do Atlântico-Sul". Anteriormente, este
mesmo jornal, em 16 e 18 de maio último, comentava que "não tendo o Brasil
ambições expansionistas, e não ten-d6 territórios Cm litígio coill potências exrtracontinentais, a que tipo de guerra se destinaria o rearmamento'? ( ...) A
opção brasileira não ê rearmar-se ou não, mas construir a democracia( ... ) o
projeto democrátic-o -deve ter prioridade sobre qualquer outro". Porém, ao
concluir o editorialista, numa pequena frase, recolocava toda sua argumentação ao reconhecer que este projeto democrático· "requer sem dúvida um
adequado estado de preparo da Nação para a defesa e o contra~ataque".
Vê-se, portanto, pela opiníão do deStacadO-Periódico, face à experiêOcía
observada no conflito Inglaterra e Argentina, que nenhum pais pode dar--::se
ao luxo de ter forças armadas de relativo poder para ficar d~pois aberto à des~
truição e sem capacidade de reposíção. Também, considera como indispensável à construção da democraCia a existência de um adequado Preparo da
Nação para a defesa e o contra-ataque. Está claro que -esie PféPaiO sé exterioriza por uma capacidade de anular a hipótese de destruição atr~_y_~s d~ reposição processada interriamente.
Outra opiniãõ;' éfe--que iiitÇo ritão neste momenió, é a dô- j0rn3Üsta "ROberto Marinho quando, em O Globo (02-06-82), diz que "não serã por fecharmos os olhos e repetirmos que- somos Um País jovem e_ s~bdesenyo!vici_o q~_e_
as dificuldades crescentes clã- Vidã iD.tCrnacional iitiãvelmcrÍte. se retirarão
para o exclusivo convívio dos adultos. Pelo contrário, só disp'!n.do de capacidade de resistênciã.'é~qUe poderemoS nOs resguard~ de envC!IVímentos e pressões ( ... ) O Brasil _tem de pag~-r- o pr~o -de suas responsabilid~des, sem o que
não poderá contar, nas horas de crise, com aliados confiáveis, pois, a dura
lição da HistórÍa é que -fraqueZa não inspira solidariedade nem desperta confiança".
Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MILTON CABRAL - Pois não, nobre Senador.

O Sr. Leite Chaves -

O Sr. Leite Chaves- Concordo com muitas coisaS âO âiscursO de V.
Ex', mas quero ressaltar que a guerra foi provocada exatamente porque a Argentina, país subdeSenvolvido e pobre, com grandes problemas, estava armada. Foi o excesso de armamento da Argentina a causa da guerra, donde defluí
que todo país subdesenvolvido, que aumente o seu potencial bêli~o, som_ente
estará concorrendo para a formação de conflitos. Sabido como o instrumento
leva o indivíduo à ação, -e em país subdesenvolvido, a preocupação de honra
militar é muito séria. De maneira que o discu'rso de V. Ex•, aceitável em grande parte, jamais pode constituir motivo para uma corrida armamentista,
como se estã querendo fazer aqui no Brasil.

O SR. MILTON CABRAL - Longe de pretender uma corrida armamentista, eu respondo a V. Ex' com a última frase do jornafiSta Rc;>herto Ma~
rinho: "A dura liÇão da História é Qu~ fraqueza f-1~0- inspi~~ _solidariedade
nem desperta confiánça''. Democracia, sim. Mas dem_ocracia d_esarmadã não
-ajuda nem mesmo à. sobrevivência dQ -subdesenvõlvlinento.
0 Sr. Itamar Franco -

V. Ex'" Permite?

O SR. MILTON CABRAL - Pois não, nobre Senador.
O Sr. Itamar Ffanco- V. Ex'" hã pouco falou do problema da_indústria
bélica, Senador Miltoil Cabral, e eu aPresentei ao Senado Federal um projeto
regulamentando o problema de armamentos, entendendo que isso deve estar
sob o controle do Congresso Nacional, sobretudo no aspecto de exportação e
reexportação, desses armamentos. O problema da indústria bêlica brasileira,
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que é uma indústria florescente, não pode ser encarado apenas sob o prisma
da ordem económica. É claro que a ordem politica tem que ser considerada.
V. Ex'" há pouco se referiu aos armamentos nucleares e o que temos assistido
no mundo de hoje'? Com relação às duas grandes Nações, a bipolarização de
armamentos leva exatamente a quê? que o fórum da ONU não seja o adotado para discutir os armamentos nucleares; discute-se lá os problemas convencionais. Mas quando se trata de discutir armamentos nucleares, o chamado
Plano Salt é discutido apenas pelas duas grandes potências. Portanto nós não
devemos, é claro, deixar o País desarmado mas também não devemos caminhar, em função das Falkland, para uma sinistrose bélica em nosso País. :E:
importante que tenhamos sem_pre em vista isso": ter sempre o Congresso na~
cional no controle da indústria bélica -isto é que é importante frisar- deve
4?:ber o. controle dos arma.zy1ento$ ao Congresso Nacional.

•

.e

O SR. MILTON CABRAL - Praticamente não tenho divergência com
o ponto de vista de V.- Ex• porque, no desenvolvimento do meu raciocínio, vamos chegar a conclusão idêntica. Ap-enas não me manifesto a respeitO do projeto de V. Ex'" porque não tive, ainda, a opoftunidade de o ler. Mas respeito
sua posição e, realmente, deve ser um-a questão a ser examinada detidamente,
para que o Congresso Nacional tenhã uina niaior participação no esforço da
política que estou defendendo neste discurso.
Sr._ Presi_dente, Srs. Senadores, tais entendimentos não permitem conduzir o raciocínio para o lado opostO-, ou seja, _a_ i~ohitria dos valores belicistas,
com desprezo às implicações sacias e económicas para favorecer a ampliação
das forças armadas a qualquer custo.
Esta é a colocação que pediria ao Senador Leite Chaves prestasse
aterição-.-

•

Levo em conta as palavras do Presidente Eisenhower, lembradas pelo
Prof. Clóvis Brigagão: ucada arma produzida, cada navio de guerra lançado
ao mar, cada foguete detonado, significa um furto daqueles que passam fome
e não são alimentados, dos que sentem o friO e não são agasalhados".
O que julgo ser correto para o nosso País esta e~atamente na conciliação
dos objetivos, isto é, construir um regime verdadeiramente democrãtico que,
aó sãtisfazer as aspirações: populares ·de bem~estar, ao mesmo tempo assegure
aos brasileiros o domínio e usufruto daS tfquCzas que estão à sua disposição
nos 8,5 milhões de km 2 da extensão territoriar brisilelra, acrescidos dos ·mi~
lfiões de km 1 das águas costeiras.
O -Brasil jamaiS-devêrá assuniii·- a- i~gêllua postUra -de sustentar uma democracia desarmada, sem condiç:ões de res~stir às investidas daqueles que
imaginam submetê-lo aos seus interesses políticos e econômicos.
Srs. Senadores, diante dã expe"riência acumulada nos últimos anos, e a
mais recente demonstração na guerra entre i'rigleses c argentinos~ o Governo
i)(asilçiro terá, forçosamente, de reajustar as suas diretrizes, para ensejar no:vas condições de fortalecimento do pode~ militar.
Esse reajustamento, que tornOu-Se- evidente necessidade, embora seja de
iniciativa governamental, corresponde, estou certo, à vontade da Naçã·o.
Com essa identificação entre poVo e Governo em torno do preparo do
Estado, o caminho está aberto para que se estabeleça um programa viâ ve1 e
duradouro que permita ao País adquirir, Cfetivamente, a indispensável segurança,. dentro de proporções e prazos condizentes com a realidade do meio
social e econômico.
Quanto a esse novo empenho, tenho absoluta confiança ~e que o mesmo
será conduzido com a moderação e o bom senso que, neste particular, até o
presente, tem marcado o comportamento das nossas Forças Armadas.
O Sr. Pedro Simon -

Permite V. Ex.,. um aparte, nobre Senador?

O SR. MILTON CABRAL- Com muito prazer ouço V. Ex•
O Sr. Pedro Simon - Es_tou ou•-:'i!ldO com a maior atenção o sério pronuncfãmento de V. Ex• e quero dizer que o escuto com respeito, com atenção
e cc:rri!_ p_reocupação. V. Ex• se refeie- ao ocorrido entre Argentina e Inglaterra,
e dá is-so como exemplo. Ora, o oCoi'rido entre Argentina e Inglaterra, na
análise que V. Ex• faz, se vamos analisar a correlação de forças militares, entre lnglat~rra e_Argentína, vaJ;nOS verificar o fantástico potencial e a grande
superioridade da Inglaterra sobre a Argentina, inclusive nas armas nucleares
que a Argentina está inicht~-40, e a lnglã.terra, de longa data, ê um dos grandes do clube nuclear. Dentro dessa argumentação de V. Exf. é que fico aindagar, diante da afirmativa que V. Ex• apresenta como exemplo, a derrota da
Argentina diante da supremacia da Inglaterra, onde nós iríamos parar se tivéssemos que equacionar o' futUro potencial bélico do Brasil, a equipará-to
com as grandes nações. Sinceramente, parece-me que o assunto é sério, pelo
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exemplo que V. Ex• forneceu. V. Ex• comparou Inglaterra e Argentina. Em~
hora a Inglaterra não possa ser considerada hoje uma superpotência, V. Ex•
sabe muito melhor do que eu a fantástica supreliüiCia dela sobre a Argentina.
Se nós vamos para isso, qual é o limite que V. Ex• apresenta a essa busca e o
reforçamento do potencial béliço do nosso País?
O SR. MILTON CABRAL- Agradeço o aparte de V. Ex• Em realidade, não discordo da colocação. Pelo contrário, até concordo com ela. Apenas
darei resposta a essa sua preocupação ao· final do meu discurso.
Mas na realidade, nobre Senador, há duas verdades das ,quaís não podemos fugir. Uma, é o Brasil estar preparado para as questões a nível continental, e, a outra, para as demaís questões extracontinentais.
Seria uma infan'tilídade imaginar que pudéssemos nos preparar para
competir a níVel extracontinental, mesmo porque- como disse antes - nós
não temos nenhum prOblema de fronteiras, nem corillitos ...
O Sr. Pedro Simon - Mas, foi V. Ex• quem trouxe o exemplo, no final
do seu pronunciamento: Argentina e Inglaterra.
O SR. MILTON CABRAL - Não citei como exemplo, eu disse "as
lições que poderemos tirar do _conflito". Veja bem, lições que poderemoS tirar
do conflito não signifiCa-exemplo, mesmo porque que exemplo poderíamos tirar? São tão variados. Apenas uma lição, algumas lições que aproveito para
mostrar que, em verdade, o nosso País tem que se prepa:rar,-ou estar preparado para eventualidades. E se V. Ex• reler o meu discurso vai compreender que
essas eventualidades se situam no universo continental, para um País sem am~
bições territoriais, pata um País que não tem coriflitos, mas que não pode deixar, também, de ter um mínimo de condições de s~ defender ou, pelo menos,
que fique aparelhado o suficie"iile para desencorajar todos aqueles que queiram violentar os nossos direítos. os direitos da Nação brasileira.
Também, defender o oposto, o total desarmamento, aí, nobre Senador, é
evidente que eu não poderia concordar com V. Ex•, se é isso que V. Ex• deseja
insinuar, um total desarmamento. b uma questão de ponto de vista, de colocaçãO. Respeito a de V. Ex• Mas a ela não me associaria, admitindo uma de~
mocracia inteiramente desarmada.
O Sr. Pedro Simon -Nem foi o que expus; Senador.
O SR. MILTON CABRAL- Então, estamos de acordo, nobre Senador. E não vejo profundas divergências entre as colocações.
O Sr. Leite Chaves -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MILTON CABRAL- Pois não nobre Senadgr Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves - Quando chegamos aqui, em 1975, nos deparamos
com o projeto de lei que criava a INBEL- Indústria de Armamento Brasilei~
ro. O meu Partido, na época, até resistia àquela aprovação, e procurei até
convencê-lo de que teríamos que votar favoravelmente ao projeto. E a nossa
Bancada, integralmente, votou em plenãrío e nas comissões. Desenvolvemos
o raciocínio de que, realmente, precisava o Brasil ter condições de armarMse
nos limites da sua defesa. Convínhamos, também, que a importação gera negócios mais escusas e comprometedores. e que a INBEL haveria de
desenvolver-se e, inclusive, vender armas em outros países e chocar-se, ou
confrontar-se, com multinacionais que também atuavam no ramo, e que, de
uma certa forma, a partir desse instante, se haveria de formar uma consciência, no Brasil, das desvantagens de concorrências perniciosas. Quer dizer, o
nosso Partido é simpâtico a isso, mas dentro dos limites porque, veja V. Ex•.,
o que estamos começando a temer aqui é o ~rmamentismo, e isto é um caso
grave em qualquer país do mundo, sobretudo, em um país subdesenvolvido.
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O SR. MILTON CABRAL- Mas ~evidente, nobre Senador. Estou inteiramente de acordo com V. Ex•, e o meu discurso não foge dessa linha.
Queria, apenas, acentuar nesse item que ninguém pode contestar que,
após a Revolução de 1964, os militares brasileiros, ao assumirem o Governo,
não deram qualquer prioridade a programas de rearmamento. Em outras palavras, as Forças Armadas, ao assumirem o poder, perseguiram objetivos
mais políticos e económicos do que militares. Como bem acentua o MinistroChefe do Estado Maior das Forças Armadas, General Alacyr Frederico Werner, ~·o Governo não vai se desvirar, em momento algum, da linha do máximo desenvolvimento com o mínimo de segurança indispensâvel".
Assim sendo, quando ~e_m a debate o reaparelhamento das Forças- Armadas, mais uma vez aquele entendimento é ratificado, de forma coerente, e
por que não dizer, firma-se a tradição. De fato ao contrârio "de uma impo~
sição por mais recursos financeiros que beneficiassem suas corporações, os
ministros mUitar~s sempre posiciohãram- modestamente suas necessidades.

Ter~a~feira
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Os recentes estudos, feitos _aqui e no exterior, sobre a posição relativa
desgastos militares, mostram, que, quanto ao dispêndio com efetivos e arma~
mentos erri relação ao valor do PNB, em 1978, o Brasil ocupava o 109 lugar
entre 12 nações sul-americanas de maior expressão militar. Gastando tão~
somente 1%, estivemos abaixó do Chile, Cuba, Bolívia, Argentína e Venezue~
la, ficando acima apenas do México e da Colômbia. J â em 1980, o Brasil
apresentou posição àioda mais retraída~ caindo as depesas militares para
0,7% em relação ao PNa, enquanto a Argentina despendia 5,5%, o Peru a
3,9%, o Chile 3,8% e Venezuela para 2,3%. Essas despesas em relação ao orçamento nacional forãm no Brasil de 6,8%, na Venezuela de 10,5%. A distribuição dos gastos por cada habitante mostrou a pequena contribuição brasileira de USS 12,8 contra US$ 120 dos argentinos, US$ 85 dos venezuelanos,
US$ 65 dos chilenos e US$ 24 dos peruanos. A média mundial foi US$ 112,
ou seja, ficamos apenas em 10% desse valor. Os gastos per eapita indicaram,
ainda em 1980, que a União Soviêtica despendeu US$ 574 e os Estados Unidos USS 481.
Em termos mundiais, entre 25 nações de maior presença militar, levando
em conta os três critérios que mais evideqciam a posição relativa (valor absoluto das despesas, distribuição dos_gastos per capita, e percenragem. em relação ao total dos gastos governameritais), o Brasil aparece como o último colocado, precisamente no 259 lugar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, toda a questão, nesta altura, estã na conceitU.aÇãci -ao que seja o "mínimo de segurança índispensãvel".
A meu ver, face às lições já comentadas, e o vazio deixado pela ONU,
acredito que o caminho para alcançarmos o grau de segurança definido como
minimo, passa por 2" pântos 'Obrigatórios:
- domínio de tecnologias avánçadas na produção de matérias e equipamentos nacionais; de emprego militar;
- -eConorriicidade na produção, através da exportação.
Creio, Sr. Presidente e Srs. Senadores que, nesse sentido, o Governo e os
Ministros Militares terão o apoio maciço da opinião pública. O povo estã
convencido, e creio que todos nós da classe política estamos unidos em torno
de uma premissa: o Brasil não tem condições, e não hã qualquer conveniência
de montar um grande Poder Militar, mas de construir e manter um Poder Militar suficiente, moderno, e respeit-ável. Suficiente- em função da capacidade de investimento, sem prejuízo dos
programas de desenvolvimento social e económico;
Moderno - t:ta medida em que incorporar adiantados conhecimentos,
de forma extensiva e _comprovada eficiência;
Respeitável - a ponto de desencorajar a todos que queiram violentar os
direitos dO povo brasileiro.
Era, Sr. Presidente, o que tinha a dizer nesta tarde. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PAULO BROSSARD NA SESSAO DE 17-6-8~ E QUE. ENTREGUE À REVISAO DO ORADOR. SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PAUW BROSSARD (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Quero dar_ciência ao Senado de um fato que me parece da maior importância e gravidade. A -Cáixa Econômici Estadual do Rio Grande do Sul é, hoje; um estabelecimento do maior relevo, no elenco das instituições financeiras
do meu Estado. t natural, por isso mesmo, que eia queira expandir-se, que
ela queira aumentar o número de suas agências. Seria mesmo natural, seria
lógico que em cada m11nicípio rio-grandense houvesse uma agência da Caixa
Económica Estadual.
A Caixa é uma autarquia estadual, vale dizer, é uma pessoa jurídica de
Direito Público, não pode, por isso, mesmo, Sr. Presidente, ser tratada como
uma entidade de natureza privada, não pode Ser tratada como um estabelecimento bancário qualquer. Pois bem, Sr. Presidente! Sabe V. Ex•, sabe a Casa,
que a inStalação de novas agências depende de autorização do Banco Central.
Pois quero dar notícia ao Senado da correspondência do Banco Central para
a Calxã: Económica Estadual do Rio Grande do Sul, para que o Senado e o
País saibam as condições estabelecidas pelo Banco Central, o que quer dizer,
pelo Governo da República, pois o Banco Central é por sua vez autarquia fedi!úil, para que uma autarquia estadual, da natureza e categoria da Caixa
Econômlca_ dO Rio Grande do Sul,_ possa ampliar o número de suas agências.
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O documento que .tenho em mãos, datado de 6 de n_ovembro de 1981, é

este:

Estatutos Sociais, pelo seu Diretor ................-... ~ ..•.. -- ~ .. , brasileiro, ............... , residente e domiciliado na cidade de ............. .
...... ~. 'na rua .......
portador da Carteira de Identidade ..
. . . ··-'" ..• , .. ,, expedida pela ... , .... ,,,_. ........................ .
, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério ~a Fazenda sob o n~~' ..
........ -...• e pelo seu Diretor ...... : ..... ,SeTih_o_r~ ...._. L~-·O·
• • • • • • • • L-· • • • brasileiro, ........... ~ .• -.-.--...-.-._ .....•.. ,residente e domiciliado na cidade de .............. _. ~ .. ·- .... ~ ...• na rua ........... .
~· ~-~L_,_
portador da Carteira de Identidade .............. .
.. ·-·-· .• ·-·-.expedida pela .....
'inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n~~' ......... .
com. a interveníência de ....... - .... - .. --- .•.... - .... - ... ,jã
qualificado, e sua mulher ...• ·-·-·-· .... ·-~. ~· •....-.-- ..•..• brasileira, casada, ........ _...•. , residente e domiciliada na cidade de ................. .
. ......_.• ·--.-na rua ................••• ~ .• , portadora da Carteira de
Identidade ................ , expedida pela ....... ~ .....•...••. ~ ...•..
............ , inscrita no Cadastro de Pessoas FísicaS do Ministério da Fazenda sob o número ..........•.•.••.•. ~, neste ato representada por seu
marido, o Senhor ..........-. r• . . . . . . . .-~ • • ~ ~ ~ . . . . . . -,-jã qualificado, conforme procuração lavrada no ................... _............. da cidade de
....•... , ........•.. .- _; livro .... ~ .... , fls .............. , em ..... ~ .. .
..... , instrumento esse que fica arquivado em poder do cedente; e ........ .
.. -~ .. .- ... , ...-~-· .........•.... ,já-qualificado, e sua mulher ............. .
...... ·~ .. _-.-_......... , brasileira, casada, ............•.•.•. , residente e
domiciliada na cidade de ... , ..•. ~- __ .......... , na rua .............. .
... -. .• , . , portadora da Carteira de Identidade ......... ·~· .••• -· ••. ·- .. ,
expedida pela ............................. inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o número ................ , neste ato representada por seu marido, o Senhor .. - ....................... .
...... , já qualificado, conforme procuração lavrada no ............ , .... .
..... .,. ~da cidade de ...................... - •.•. , livro ........._. , fls .. .
...... ·---~~em ............. , instrumento esse que fica arquiVado em poder
do cedente, todos doravante designados, em _ _ç_onjunto, simplesmente
i~tervenientes-garantes; têm entre si justos contratados a operação que, com
as cláusulas e condições adiante, se reduz a escrito e se lavra nos livros próprios do Banco Central do Brasil, com plena força e validade de escritura
pública, para todos os fins _de díreíto, nos expressos termos do artigo 12 do
Decreto n'~ 21.499. de 9 de junho de 1932, CombinadO co_m o parágrafo único
do artigo 56 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964: ............ .
Primeira- Na forma aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, em sessão de 17 de dezembro de 1980, e de acordo com proposta de . -....... -....
apresentada ao cedente, com base no disposto no expediente
DEORB/GABlN-81 /001, de 6 de janeiro de 1981, compromissou-se o cessionário a assuniir, em seu nome, na foima estabelecida neste instrumento, ónus
financeiro equiValente a Cr$ ......... ( ................ ·--~~ ..... ~).A
operação objeto da mencionada proposta foi aprovada pelo Banco Central
do Brasil, por despacho de .... , -.... , . . . . . ; ..............•..·.Segunda - Pelo presente contrato e na melhor forma de direito_ as partes
acordam, em caráter irrevogável e irretratávtl, que o cedente cederã e transferirá ao cessionário, que os aceitará, créditos cobertos pela Reserva Monetária
de qlie~lrata~o artigo 12 da Lei n• 5.143, de 20·10-66, alterado pelo Decreto-lei
número 1.342, de 28-8-74, no montante de Cr$ ............• ( ...... .
......... _. )_da inteira -e -ex.CtusTva escolha "do cedente; conforme estipulado na
cláusula quarta deste contrato. A cessão-se fará pela assinatura, em separado,
dos instrumentos apropriados~ pela entrega ejou endosso ao cessionário dos
títulos, contratos e outros documentos comprobatórios dos créditos e necessários-ou úteis à sua cobrança; ejou pelo subestabelecimento de que trata a
cláusula Sexta deste contrato; ............ -. .•..... _ ....•....... ~ .. -~Terceira- O cessionário se obriga. na melhor forma de direito, em caráter irrevogável e irretratável, a adquiri~ do cedente, à vista, outros créditos de igual
natureza dos indicados na cláusula segunda deste contrato, através de cessões
a serem op-ortunamente feitas na forma estipulada nas cláusulas segunda e
quarta deste contrato, no valor correspondente às quantias que, ·ctentro do
prazo de 3 (três) anos, a contar da data de assinatura deste instrumento, tiver
conseguido cobrar, menos o valor correspondente a 10% (dez por cento)
sobre as quantias recebidas a título de taxa de administração e de cobrança
dos respectivos créditos, correndo idêntico prazo para as novas cessões; .
Quarta - Os créditos a serem cedidos na forma aqui pactuada serão livremente indicados pelo cedente, os quais o cessionárío por este ato e na melhor
r
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Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul
Rua Uruguai, 300 - I09 andar
90000 - Porto Alegre (RS)
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Senhores Diretores,
Referimo-nos. ao expediente DIORB/SEDEB.F:·8Tj5ú8, de
21-10-81. através do qual foram comunicadas a essa Caixa as condições para in-stalaçã-O de agências, com base no .. Programa Especial para Coiici:ssã-o de Cartas-Patentes de Agêitcias".
2. A propósito, a fim de elaborarmos o instrumento contratual da cessão de créditos cobertos com recursos da Reserva Monetária - item 2 do expediente mencionado - solicitamos a V. S•s a
gentileza de enviar-nos os seguintes documentos e informações:
a) nome, estado civil, profissão, residência, domicílio e cópia
da carteira de identidade e do CPF dos diretores que assinarão os
contratos;
b) idem. de dois avalistas e das respectivas esposas (se casados
em comunhão de bens);
c) na impossibilidade do comparecimento das esposas, mandato específiCo para avalizar os títulos emergentes dO contrato;
d) se o avalista iridicado for pessoa jurídica, Estatuto ou Con-__ _
trato Social e identificação dos seus representantes, na forma do
item a; e
e} Certificado de Regularidade de Situação (CRS) da Caixa
junto ao lAPAS (original ou cópia autenticada pelo lAPAS).
3. Finafmente, encaminhamos, em ailexo, miriuta dos contratos a serem celebrados.
Saudações - Odilon Gomes de Oliveira, Chefe de Divisão Ademar Paula da Silva, Coordenador.

A minuta dos contratos a serem celebrados, para que a Caixa Econômica
Estadual do Rio Grande do Sul venha a obter autorização para abrir novas
agências, a minuta dos contratos a que se refere a correspondência que acabo
de ler ao Senado é a seguinte:
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Minuta

. Contrato de assunção, transferência, cessão de créditos, direitos e
ações e outros pactos que, entre si, fazem o .Banco ~nt~al do ~rasil e o Banco
.................... ~ ~~. ~ .- ....-,com a 1nterventenc1a de.. ~~A ~
~- ·-~-~
•

••••

.............. e sua mulher ..........•...... ~ ....·-· .___~~~-. ~ ...-...--..-..-.-~ .... .
e ........................ ~-··· ..•..•.. e sua mulher ........ -~· ..... .
. . . . . . . . ~---· .- ... ~.aos ... dias do mês de .. ~·-·~-·. de mil novecentos e oitenta e um ........ _•. o Banco Central do Brasil, Autarquia Federal (Lei nO?
4.595, de 31 de dezembro de 1964, artigo 8•, Decieto;lei n• 278, de 28 de feve;
reiro de 1967, artigO 19)~ inscritO nó~Cadastro Geral deContdbuintes do Ministério da Fazenda sob Õ riúriiúo-00.038.166/000-i-OS,_Co_m_sedeem·Brasília,
Distrito Federal, doravante designado simplesmente cedente, neste ato representado, consoante delegação de competência do Exm~ Sr. Presidente do
Banco Central do Brasil em ato presi n~~' 002, de 2-2-81, pelo Chefe de seu Departamento de Controle de Operações Especiais, Senhor José Roberto da Silva, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado nesta Capital, portador da Carteira de Identidade RG n~~' 231.269, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, inscrito no Cadastro de .Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda s_ob o n9 048.674.408-68, de um lado; e de outro lado, o Banco ..................... -........ , comsedenacidade de.~
. . . . . . . . . . . , na rua ........ ~ ........ , inscrito no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o número.
doravante designado simplesmente cessionário, neste ato representado, na forma de seus
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forma de direito se;:: obriga, em carãter irrevogável e irretratável, a aceitar e receber, dando rasa, geral, plena e definitíva quitaçãO, ·não sc:n·esponsabilizando, pois, o cedente pela boa ou m.â liquidação dos créditos ora cedidos; _,
Quinta- Ao final de cada trimestre, e exclusivamente para os efeitos_do previsto na cláusula terceira precedente, o cessionário fará um demonstrativo dos
créditos recebidos, englobando os recebimentos decorrentes dos créditos cedidos e comunicando ao cedente, os créditos não recebidOs e considerados incobrâveis pelo cessionário; nesse demonstrativo, o cessionãfio-índicarâ também os valores que hajaffi Sido reaplicados em novas cessões e as datas correspondentes; ... ·-~ ...... --. .. -- ·-~ .. ~. ·--·. ~ .•..•. ~~ ~ ·-~ .. ~ ~- ·-· ._ .. · · · .. .
Sexta- Q cedente providenciará para que seus eventuais advogados e procuradores, constituídos nos processo_s referentes ? cobrança ejou habilitação
dos créditos que venham a ser cedidos, sejam notificados da cessão e substabeleçam os respectivos mandatos em quem lhes for indicado pelo cessionário,
o qual passará, a partir da cessão efetiva de cada crédito, a responder, na forma de direito, em carâter irrevogável e irretratável, pelas custas, honorários
advocatícios dos advogados por ele indicados e demais despesas ou cominações pertinentes a tais processos ou neles impostas, obrigando-se ainda o
cessionário a intervir nos processos judiciais, assumindo neles a posição de
parte, na forma prevista no Código de Processo Civil; as custas e despesas, até
a efetiva cessão e substabelecimento de poderes, inclusive indenizações devidas pela substitU:içãó dos advo.gados, correrão exclusivamente por conta do
cedente; , ............ ,... _ .. ·~-. __ ......... , .• ". ---· ._., •---=,_.,----.. ••• ~ ,.,- •••
Séllma- As custas e outras despesas processuais, relativas·aos créditos que
vierem a ser cedidos na forma do presente instrumento, qtiahdo forem eventualmente recebidos dos_ devedores, serão reembol~adas a quem as tenha desembolsado; ································-·~--~····-·:···_.,·······:
Oitava - A falta de providências, pelo cessionário, p-ara cobrança ou recuperação dos créditos o r~ c_edidos, a exclusivo crit~rio do, ceden_te, poderâ determinar a prorrogação do prazo de 3 (três) anos a que se refere a cláuSUla terceira deste instrumento; .......•.•....... - ........... ~ ...... ~ ...,. ••.....
Nona- Em decorrência das cessões de créditos, fiéarâ o cessionário, a partir
da data em que lhe forem efetivamente cedidos os créditos objeto do presente
instrumento, sub-rogado legalmente em todos os direitos creditórios, que, até
o momento, assistiam ao cedente, e decorrentes dos contratos e dos títulos representativos dos créditos cedidos; ... ~__. . ~-· .. ~'"' -"'-" ..,.-··.·.--=-- :----=. -.- ...._. _
..

•
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to, reco_nhecendo desde já o cessionáiiô, como devidos esses valores, que se
obriga a pagar juntamente com a respectiva prestação; ............... .
Décfma-quinta- O cessionário, neste ato, autoriza, como autorizado tem, em.
caráter irrevogável e irretratável, o débito, na sua conta de Reservas Bancárias mantida junto ao cedente, na época própria, do valor das prestações estabelecidas na cláusula décima-seguhda, retro, e respectivos encargos a que se
refere a cláusula décima-quarta, anterior; ..... ' ..............•. -... -.
Décima-sexta- A falta de pagamento de qualquer das notas promissórias representativas da dívida. referidas na cláusula décima-segunda, deste instrumento, e1p. seus vencimentos respectivos, bem como o não cumprimento de
qualqu~r Obrigação déste contrato, lrilplicará no vencimento de Pleno direito
deste ajuste, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extraju~
dicial, bem como no das demais notas promissórias representativas da dívida,
ainda que vi!lcendas; ............. -.-~ ." .........•..-.......... _~. -·.
Décima-sétima- Vencido este contrato, por qualquer causa, pagará o cessionário, independentemente de qualquer aviso, interpelação ou formalidade, o
saldo da dívida e quaisquer acessórios, ainda, porventura, devidos ao cedente,
por efeito deste ajuste, sob pena de se cohsiâerar em mora e de lhe ser cobrado mais lO% (dez por cento) ao ano de juros, sobre tudo o que dever, o que
-détenTiinará a elevação da taxa de juros para 13% (treze por cento) ao ano;
Décima-oitava- Caso o cedente tiver de recorrer aos meios judiciais, ou mesnlo a procêsso -de ·natureza administrativa, para cobrança ou liquidação de
s~u _crÇ~_ito, o ces~ionáriC!, alé_m do p_ri~~ípal da dívida e acessórios, pagará
niâíS -a- 'iuaritiacorrespoifdente a 10%- (dez por Cento) sobre tudo o que dever,
a título de pena convencional, que se estipula irreduzível; , , .... , ... , .. ~
Décima-nona- Poderá o cedeme considerar imediatamente vencido este con,tr~to1 i~~e~e,nd~~t_e_l!le~t~ de a vis?_ ~xtrajudici~l .ou interpelação judicial e
exigível tU ao quando dever o_ çession_àrio. de príncipal e acessórios, como disposto na cláusula décima-sétima, deste instrumento, nas hipóteses enunciadas
no artigo 762 do Código Civil ou se o cessionário deixar de cumprir qualquer
disposição ·constante deste instrumento; .... , .........• _.....•. _.. ,.,. •..
Vigésima - Presentes a este ato, cori:lo intervenientes-garantes, na qualidade
de avalistas das notas promissórias mencionadas na clãusula décima-segunda,
deste instrumento os Senhores , ..............
e .. _~ .. .
..-.•-.-.----.----.----... ------ .•• ~.--.-e respectivas mulheres, Senhoras ..........
....... _.•... -~-e •. ~ ..... _..... _..• _.__._ .. ~ .. _.•.... -·., todosjâ qualificados neste instrumento, que declaram estarem cientes-e de pleno acordo COJ:!l
todos o_s termos,_ cláusulas e condições deste instrumento, pelos quais, corno
fiadores e principais pagadores, e sem qualquer benefício de ordem, solidariamente- Se obrigam, respondendo pelo integral pagamento das quantias que,
pelo cessionário, vierem a ser devidas ao c'edente, nos termos deste instrumento1 inclusive juros compensatórios e mor~(órios·, pena convencional, custas,
de§pes:as e todas as demais obrígações neSte instrumento assumidas pelo cessionário, declarando, outrossim, que a fiança aqui por eles dada é prestada
sem qualquer Íimitação de tempo, prevalecendo em todos os seus efeitos até
fiil~l solução deste contrato, obrigando-se o_s intervenientes-garantes, na qualidade d~ fiadores, __por si, seus herdeiros ou sucessor-es; ......... : ~ . : . . .
oyo

4.
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••••• _

••••••••••
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Décrma- O cedente se compromete a notificar os devedores dos créditos cedidos, na forma do artigo l .069, primeira parte, do Código Civil. Essa exigência será dispensada com a participação dos devedon~s _como intervenientesanuentes nos respectivos instrumentos de cessão referidos na cláusula segunda; ...................................... ····~·· ··~-·-·---····
Décima-primeira- O preço da cessão é de Cr$ .. -· ...... -·-· ( ,_, .......... .
......... ), pago pelo cessionário ao cedente, na forma estipUlada na clãusula
décima-segunda, ob~ervado o dispas~ o na cláusula décima-quartil d<!Ste instrumento; , .. , , .. , , .. ··-·, ·-~ ·- .. ~~· ... ·-~· .•..... -~-~~~ ..... -- .•...........•
Décima-segunda- O preço da sessão de créditos pactuado neste instrumento
será pago pelo cessionário ao cedente em .... , ....... prestações, ......... .
, , iguais e sucessivas a contar da data_de assinatura deste instrumento, novalor de Cr$ ...... , .. , .. ( , . , ..... ·-· ..... ~ .•..•..• ), cada uma, representado por , ...... ( ..... ) notas promissórias, numeradas de ._. . . a .... , com
vencimentos em ... ' . ·~-~ •.. ~· ~·. -· ........•. -~ r• • • • ·-· ~-··~----· • • • • • • •
. , . -.. -·--·- ~. -· ·-- -·-·- ---- ... , . . . . . . -.. -, respectivamente; . , . , ..... , . _.
Décima-terceira - Referidas notas promissórias -são, nesta data, emitidas
pelo cessionário a favor do cedente, e avalizadas pelos Senhores ... , . , .
........•. e ..•.. ~· ...•. ---"'----~---L· .. _e_respectivas mulheres, Senhoras ..
.-. ,_L • • • • • • • • • • _ ••••• e .....• ,
.__,-~~
,todos já qualificados neste instrumento, que, por este ato e na melhor forma de direito,
confessam-se, em caráter irrevogável e irretratável, devedores solidários e responsáveis por todas as obrigações assumidas pelo cessionádo e avençadas
neste contrato, até que integralmente cumpridas, renunciando, como renunciado têm, de pleno direito, aos benefícios de que tratam os artigos 1.491 e
1.503 do Código Civil Brasileiro; .. , ..... , ......................... .

Vigésima-pn'meira - O cessionárfo e os intervenientes-garantes, neste ato,
para todos os fins e efeitos de direito, reconhecem que não terão· cedente responsabilidade alguma, seja de que natureza for, por efeito da publicidade do
-negócio de que trata este contrato, renunciando e abrindo mão, irrevogavelmente, de qualquer benefício de sigilo que porventura lhe pudesse competir
em função de qualquer disposição legal; . , ...... , . , ..•.......•. ---··-

Décima-quarta - As prestações, estabelecidas na cláusula décima-segunda,
serão corrigidas, na época do seu vencimento, pela aplicação dÇI_ índice devariação nominal das Obrigaçi5es Reajustáveis do Tesouro Nacional que se verificar no ano civil anterior à data do vencimento da prestação, e mais juros
de 3% (três por cento) ao ano, a contar da data da assinatura deste instrumen-

E, por estarem assim todos justos, avindes e contratados, foi lavrado este
contrato que, depois de lido n_a presença das testemunhas abaixo, a tudo pres.entes. foi achado co~forme e exato, pelo que o cedente, o cessionário e os
in_ten'enientes-gdrantes, qualificados no início deste instrumento, o aceitam,
outorgam e assinam, para que tenha inteira vaHdade e efeito, em todos e cada

« • • • • • · · - .-.-__..-_, __

•••

Vigésimci-Segunda- Para dirimir Ou decidir qualquer dúvida ou questão que
tenha odgem nos direitos e obrigações estipulados neste instrumento, as partes elegem com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o
Foro desta cidade de Brasília. . .............. _. ......•........... -.•.
Pelo cessionário foi apresentado e vai a seguir transcrito o Certificado de Regularidade de _Situação- CRS, que lhe foi fornecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social - Instituto de Administração Flnanceira da
Previdência e Assistência Social- lAPAS:":~·~~·., ............ ·~ ..... .
-•

•
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um de seus termos, cláusulas e condições, inclusive quanto a sucessores, com
plena força de escritura públíca, como de leí, assinando-o, também, as testemunhas Senhores Eurípedes de Souza Queiroz e Noel Cassani Franco, brasileiros, casados, bancários, residentes e domiciliados nesta Capital, o primeiro, portador da Carteira de Identidade RG número 259.415, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e o segundo, portador da
Carteira de Identidade RG númerõ-292.999, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal, e inscritos no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministédo da Fazenda sob os nlls 023.395.441/49 e
091.462.887/91, respectivamente. . .................. -"'-.. -· ........... .
Brasília- DF, . . . . -de .. _.. _. . . . de mil novecentos e oitenta e um.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Contrato particular de cessão de créditos e de direitos e outras
avenças que entre si fazem o Banco Central do Brasil e o Banco .. ... .
....._.. ~ ...• com a interveniência.da (E) . .........•• aos. .... .dias
do mês de . . . . . . . . de mil novecentos e oitenta e um.
Banco Central do Brasil, Autarquia Federal (Lei número 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, artigo 8'<'; DecretoRlei número 278, de 28 de_ fevereiro de
1967, artigo 19, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Mlnistério.da
Fazenda sob o número 00.038_.166/0001R05, com sed_e em Brasília, Distrito
Federal, adiante denominado sim-plesmente Cedente, neste ato representado,
consoante delegação de competência do Exmo Sr. PreSidente do Banco CenR
trai do BrasH, pelo Chefe do seu Departamento de controle de Operações EsR
peciais, Senhor José Roberto da Silva, brasileiro, casado, bancário, domiciR
liado e residente nesta Capital, portador da Carteira de Identidade RG n9
231.269, expedida pelo Instituto Nacional de Identificação do Distrito Fede~
ral, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o
n• 048.674.408.68, de um lado; de outro: I)- o Banco..... --"·~~- ... , com
sede em ............... _._ ,_.• , Estado de....... , ........ , inscrito ·no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o número ......... ,a
seguír denominado simplesmente CiSstonárió, neste ato representado, na for~
ma de seus Estatutos Sociais, pelo (s) Senhor (es) ............ -•.... (nome,
nacionalidade, estado civíl, profissão, domicílio e residência, identidade e
CPF), e II)- o (a) ....................., com endereço na ............. .
. . ~ .. Estado de ............ , inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do
Ministério da Fazenda sob o número, ... , a seguir denominada IntervenienteAnuente, neste ato representada por .......... ·~· Senhor ...._....... , (no~
me, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência, identidade e
CPF), têm entre si jUSto e contratado o seguinte:
Cláusula Primeira- Por este instruinento particular e na melhor forma de direito, o Cedente, em carâter irrevogável e irretl'atável, cede e transfere ao Ces~
sionário, que os aceita, os seguintes direitos de que é titular: - Crédito habilitado perante....... ~ .. ~ .... e _constante do QuadrQ_ Geral de Credores Definitivo, classificado na condição de quirografário, relativo a direitos sobre
(CDB, letras de câmbio, crédito de exterior, ou outros), adquiridos com recursos da Reserva Monetária de que trata o§ 19, alínea b, do art. 12 da Lei n9
5.143, de 20-10-66, com a redação que lhe foi dada pelo art. I• do Decreto lei
n• 1.342, de 28-8-74;
Cláusula Segunda- Neste ato, o Cedente declara que deixa de fazer entrega
tisica ao cessionário dos documentos representativos dos créditos ora cedidos, tendo em vista o contido na clâtisllla Sexta deste contrato;Ciáusula Terceira- A Cessão é feita sem qUalquer responsabilidade do Cedente pela boa
ou má liqUidação, correndo por conta e ordem exclusiva do cessionârio todos
os riscos da eventual falta de pagamento, sem qualquer direito regressivo contra o Cedente, seja a que títUlo ror;
Claúsula Quarta- O Cedente providenciará para que eVeiíli.úiis--inandatâríos
substabeleçam os poderes de que estão investidos, nas pessoas de novos mandatários que o Cessionário lhes indicar:- O substabelecimetno será feito sem r_cserva de poderes;
Cláusula Quinta - O preço da cessão já foi pago diretamente pelo Cessio~
nário ao Cedente, conforme instri.üli.Crito em separado, firmado entre ambos
em .... de ...... -.-. de l98L.Isto não obstante, o Cessionário manterá o Cedente informado do andamen_to da Cláusula Sexta- A Interveniente-Anuente
firma também este contrato e. por seu representante, ·antes qi.iãlificado, declara estar ciente de todas e cada uma de suas cláusulas e condições pactuadas,
para os fins previstos no artigo 1.069 do Código CIVil, e que anotará, i media~
tamente, nos registres do quadro geral de credores a presente cessão de direitos;

Cláusula Sétima- Dúvidas ou controvérsias oriundas ou decorrentes deste
instrumento serão dirimidas no foro da Capital Federal, com renúncia expressa de qualquer outro a que, porventura, tenha ou possam vir a ter direito;
E, pOr estarem, assim, todos justos, a vindos e contratados, firmam o presente c_ontrato que, depois de lido na presença das testemunhas abaixo, a tudo
presentes, foi achado conforme e exato, pelo que o Cedente, o Cessinário e a
lnterveniente~Anuente o aceitam, outqrgam e assinam, para que tenha inteira
validade e efeito, em todos e cada um de seus termos, cláusulas e condições,
inclusive quanto a sucessores, assinando~o, também, as testemunhas Senhores ,,_ ........ _,_,,~~~··,··-··~-~··········~·········A, .............-..
Como se sabe, os escândalos no mercado financeiro vêm sendo cobertos
com recursos públicos enquanto impera a mais absoluta impunidade dos
grandes responsáveis por aventuras criminosas. Os fatos são numerosos.

•

Pois agora, através desse inaudito "Contrato de assunção, transferência,
cessão -de créditos, direitos e ações e outros pactos", pretende o Banco Cen~
tral do Brasil, autarquia federal, ceder e transferir os ..créditos cobertos pela
Reserva Monetária" à Caixa Económica Estadual do Rio Grande do Sul,
com o aval dos Diretoi:-6 da Caixa e de suas mulheres, para que a autarquia
estadual possa aumentar o número de sua~ agências.
Este o preço pelo qual a autarquia federal denominada Banco Central do
Brasil pretende conceder novas agências à autarquia estadual denominada
- Lalxa Económica Estadual do Rio Grande do Sul.
Em outras palavras, a Caixa Económica Estadual, o patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul, poiS a Caixa é uma-autarquia estadual, em outras
palavras, o património do povo rio~grandense, é chamado a compoi os romR
bos, os prejuízos, os golpes, os crimes cometidos no mercado financeiro, cuja
fiscalização, Cuja ordem, cuja disciplina, foram confiadas ao Banco Central
do Hrasil.
Os escândalos financeirõs se sucedem; não demora virão outros; mas até
agora ninguém viu nenhum aventureiro responder com os seus bens, com o
seu patrímônio, pelos prejuízos causados ao público. Este papel estava reser~
vado pelo Banco Central à Caixa Económica Estadual do Rio Grande do Sul.
Os contratos, cujas minutas dei ciência ao Senado, são impostos à Caixa
Económica Estadual: ou aceita e recebe autorização para riovas agências, ou
não aceita e não pode expandir-se .
Pelo primeiro desses contratos, os Diretores da Caixa Económica Estadual, bem como suas mulheres, dever ser avalistas das obrigações a serem assumidas pela Caixa, tornando~se devedores solidários, em caráter irrevogável
e irretratável, e assim responsáveis por todas as obrigações assumidas pela
Caixa, até que integralmente cumpridas, devendo renunciar aos benefícios de
que tratam os artidos 1.491 e 1_.503 do Código Civil, quer dizer, os beneficies
que a lei confere ao fiador.
A fé do Estado, o conceito da Caixa Económica, nada valem para o Banco Central, que na operação exige a responsabilidade solidária dos Di retores,
privados do beneficio de ordem que a lei civil assegura ao fiador.
Insisto: este o preço para um estabelecimento idôneo como a Caixa Eco~
nômica Estadual do Rio Grdnde do Sul tem de pagar ao Banco Central para
que venha a obter autorização para abrir novas agências. Quer dizer, a Caixa
Económica, o Estado do Rio Grande do Sul, o povo rio~grandense é chama~
do a cobrir os rombos imensos abertos no mercado financeiro ·pelos especuladores e aventureiros. Não faZ muito, o ex RMiniStrO da Fazenda declarou da
tribuna da Câmara dos Deputados não saber ao certo o montante dos prejuízos causados ao mercado financeiro por instituições tornadas insolventes e
objeto de intervenção, mas que os prejuízos jâ apurados àquela data atingiam
a cifra impressionante dos víilte bilhões de ci-uzeiios.
O Sr. Leite Chaves -

V_. __Ex• me concede um aparte?

•

O SR. PAULO BROSSARD- Pois não.

O Sr.. Leite Chal!es ~Só n_ão vamos ler o_ documento, por que acreditados em Y. Ex•, um dos Senadores_mais respeitáveis·. Mas é impressionante, ê
até ·aberrante declaraçôeS Como a que· acaba de fazer à Casa; bastaria lembrar
que a própria lei estabelece que nenhum contrato pessoal ultrapasse o prazo
de vinte anos e pelo que foi lido a fianç-a dos Diretóres rlão estaria sujeita a
prazo. Além do mais, a fiança é exigida dos Diretores, os quais são_ transitórios e são demissíveis porque Diretores de autarquia. De forma que V. Ex•
me surpreende com a comunicação que faz. Agora, posso afirmar a V. Ex•
que grandes bancos particulares deste País obtém filiais pelo telefone; as
cartas-pa-tenteS são dadas pelo telefone e bancos particulares expressivos neste País.

•
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O SR. PAULO BROSSARD- Nobre Senador Leite Chaves, eu não estou ocupando a tribuna para tratar deste caso em sua expressão puramente literal. Estou chamando a atenção Ço Senado e do País para a maneira como
uma autarquia estadual é tratada pelo Banco Central .. autarquia federal. ou
seja. pelo Governo Federal, quando todo o mundo sabe o compadrio que tem
existido no setor financeiro aos cuidados do Banco Central e do Governo. Serã necessário lembrar o caso esc_andaloso dos cheques adrrlínistrativos do
Banco Económico- e a SOlução -dada pelo Banco Central?__0 Presidente do
Banco Ec_onômico era Ministro de Estado e através do Banco Centf31 foi protegido por outro Ministro de Éstado, o Ministro- da Fazenda. A custo irrisório o Banco Central_ forneceu dinheiro ao Banco J;._ç:onômico; aplicando
esse dinheiro e somente atravéS dos frutos desse dinheiro o Banco Econômico
pagaria ao Banco Central e se ressarciria do prejuízo que deveria ter com os
cheques administrativos e que assim deixava de sofrer. Em outras palavras, o
Banco Central cobriu o prejuízo que o Banco Ec-onómico deveria sofrer.
O caso é público e aqui foi discutido, inclusive por mim.
Estas cois;is se pratiCa-m no País, Sr. Presidente, em benefício de banqueiros particulares.
O Sr. Leite Chaves -

Exatamente!

O SR. PAULO BROSSARD - Agora, quando se trata de uma autarquia estadual e autarquia respeitável como é a Caixa Económica Etadual, as
exigências do Banco Central são estas que acabo de mencionar com papéis
__
minutados pelo próprio Banco Central.
Que a um Banco particular fossem feitas as eXigências Te1tas pelo Banco
Centrã.l à Caixa Económica Estadual eu compreenderia, uma vez-q-ue Os Bancos privados exercem a indústria mais predatória deste País, a indústria da
usura, a indústria da agiotagem; eu compreenderia porque a agiotagem daria
para cobrir os encargos que o Banco assumisse em relação aos débitos do sistema financeiro, ainda que o preço desses encargos viesse a sair do bolso-da
indústria, do comérciO, ou das pessoas que tivessem de fazer empréstimos
bancários. Mas exigir ism de uma autarquia estadual, de uma autarquia tipo
Caixa Econômica, é chocante e iridefensãvel.
Apenas para os que não têm presentes os artigos do Código Civil, relativos à fiança, e que, pela minuta do Banco Central seriam afastados e não teriam aplicação ao caso-, vou tepet1r- o-·que dizem eles:
Art. 1.491. O fiador demandado pelo pagamento da dívida
tem direito a exigir, atbl contestação da lide, que sejam primeiro excutidos os bens do devedor. (29).
.
Parágrafo único. O _fiador que alegar o benefício de ordem a
que refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo
município, livres e desembargados quantos b~stem para solver o débito (art. 1.504).
O art. 1. 503 prescreve:
Art. 1.503. O fiador, ainda que solidário com o principal devedor (arts. 1.492 e 1.493), ficará desobrigado:
I --Se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória
ao devedor.
II -Se, por fato do cred,or, for impossível a sub-rogação nos
seus direitos e preferências.
III - Se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso_ do que este_era obrigado a lhe dar,
ainda que depois venha a perdê-lo por evicção.

•

•

Estes artigos do Código Civil, que beneficiam o fiádor, são contratualmente afastados por força desse c_ontrato concebido pelo Banco Central e encaminhado à Direção da Caixa Econôrriica Estadual do Rio Grande do Sul
que, volto a dizer, é um estabelecimento que se tem distinguiã.o pela sua pUjança, pelo seu desenvolvimento realmente digno de_ louvor.
Insisto neste ponto, Sr. Presidente: o Banco Centr.al, autarquia Federal,
diríge-se desta forma a uma entidade da administração estadual, no caso a
uma autarquia estadual. Para quê? Para que a Caixa Económica Estadu_al do
Rio Grande do Sul. responda pelos buracos do sistero_a financçir_o, asáVenturas, as irrespOnsabilidades, os abusos. quiçá os crimes que têm sido praticados nesse setor, e mediante esse preço possa alcançar, do Banco Central, novas agências!
Este fato, Sr. Presidente, retrata, no meu modo de ver, a mentalidade dominante entre as autoridades finan_c_eiras da República. E. uma verdadeira carnificina, é uma verdadeira antropofagia. Depois que a usura foi erigida na
primeira das indústrias nacionais, tudo ê possível; tudo é lícito depois que o
juro chega a passar da casa. Da casa dos 1.000%! Segundo denunciou um dos
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di retores da Associação Comercial do Estado de São Paulo e segundo notícia
divulgada pela grande imprensa do País, depois que a usura chegou a esse
ponto, sob a proteção benevolente e solidária das autoridades federais, não
estranho que o Banco Central do Brasil faça exigências dessa ordem a uma
autarcluia--cOrno a· Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul.
_É o mesmo Governo que-cria, através de decreto-lei, no meio do exercíCio, Um 'tributo que incide sobre o movimento bruto das empresas com o títuki, cOill ciOOme, com o rótUlo de FINSOCIAL. E, para requintar no sarcasmo, acrescenta uma: palavra, à denominâção do Banco Nacional de Desenvolvimento ·Econômico. Porque neste País não se pode fazer uma política social sem que se mude o nome de alguma coisa. Parece que o BNDE não podia
servir a objetivos sociais", seio que fosse acrescentada uma letra~ "S'•, à sua sigla, ou uma palavra na denominação que a lei lhe deu. Tinha que vir depois
do ··~conômico", a palavra social, depois do ••E" deveria vir um. "S", senão
-não poderia ser social...
Quer dizer, é uma f:ilta de seriedade que compromete -de alto a baixo
uma política profundamente antinacional, profundamente antipopular. O
FINSOCIAL, todo mundo sabe 1 todo mundo viu, todo mundo vê, se destina
a tãpar o rombo existentç o_ o BNDE, confessad~, de-300 bilhões de cruzeiros.
No ano passado o rombo era de 18Q, hoje Já Se reCoil.hecejá se confessa, é de
300 bilhões de cruzeiros. Parã tapar o buraco que a irresponsabilidade e que a
leviandade causaram ao BND E, criaram um imposto com o título de contribuição soCial, destinada ao BNDE para fins supostamente sociais, contribuição essa, Sr. Pre$idente, eu gostaria de chamar a atenção, que é nem mais
rrem menos do que o ICM,imposto pertencente aos Estados, e que através de
um decreto-lei, é usurpado e abocanhado pela União. Esse tributo que recai
sobre o movimento Qruto elas ~mp_resas,o que é isso? Sobre as ~peraçõ~s mercantis, o que é isso se: não o IC:M? Imposto da coi'!lpetência privativa dosEstados. Pois, através de um rótulo, através desse expediente, através dessa trapaça a União passa a mãO_naquilo que pertence aos estados.
Este Governo, Sr. Presidente, estã levando o País a uma convulsão social! Gasta_ de uma maneirai"r~esponsável, desmedida, ilimitada. A arrecadação federal aumentou nos quatro primeiros nieses deste ano, mais de 100%
em relação ao mesmo período do ano passado. A dívida interna aumentou
em 50%; de três trilhões de cruzeiros, em dezembro <Jo ano passado, no fim de
abril estava em quatro em ineio trilhões. Quer dizef, é um gastar sem medidas. Mas alguém paga isto; este preço é pago pela sociedade brasileira, cada
dia mais dep3:u_pera~a, ca~a_ dia mais angustiada; enquanto isto a indústria da
usura é erigida ~m prioridade nacional. E álftarquias eStadU-ais, como a Caixa
-Económica do Rio Grançle do Sul, são tratadas pelo Banco Central da maneira, como_ venho de reveJar.
O Sr. Mauro Benevides- V. Ex• me permite um aparte~

O SR. PAULO BROSSARD- Com muito prazer.
O S_r. Mauro Benevidcs- Isso se transplanta para a ârea estadual, servindo de exemplo aos executivos das unidades -federativas. O que se vê, esse
quadro de descalabro, de comprometimento exagerado, jâ chegou praticamente a todos os _Estados do ?ais; é exert:~:plo _que vem do alto, quem vem daqui de Brasília, quem vem da administração- federal para as administrações
estaduais.
O~SR. PAULO B~ROSSARD- Os textos legais, agueles que dizem que
nenhuma contribuíi;ão, nenhum tributo pode ser criado ou aumentado senão
por lei, a norma que assegura como direito individual não ficar o contribuinte
sujeito ao pagamento de tributo, seja ele qual for, se não o criado em lei, aumentado por lei e não podendo ser cobrado s,enão no exercício subseqUente
ao da sua criação, ...
O Sr. Marcos Freire - Isso é coisa do passado.

O SR. PAULO BROSSARD --., .. aquela norma constitucional, inscrita
entre_ o~ direitOs .indíviduais, é desrespeitada assim através do expediente do
decreto-lei da ·mudança de nome. Niio chama de imposto, não chama de taxa,
não Cha~a de contribuição de melhor_ia; chama de contribuição e as questões
jurídica e polítíca estão resolvidas. -

0 Sr.-_Dirceu.Cardoso -:- PeriTiit~~Il)~ V._~x• um aparte?.
O SR. PAULO BROSSARD - Pois não.
O Sr. Dirceu Cardoso - Desejo fazer apenas uma comunicação à Casa.
Chegou uma notícia, agora, de que o Presidente Galtieri renunciou à Presidência da Argentina. Desculpe-me a intern.iPção, mas Oão devia tardar em
dar esta comunicação à Casa.
O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Presidente, agradeço a honra de ter
sido o receptáculo, de ter sJdo o nieu disCurso i:-ecipiente que acaba de reco-
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lher esta comunicação histórica que, como se Vê, tem a maior J:fertiilêiicia ·com
o tema abordado por mim ...
O Sr._ Mauro Benevides - O Senador Dirceu Cardoso tem tradição de
anunciar nos plenários, na outra Casa e nesta, renúncias de presidentes de
República.
O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Presidente, agradeço a honra que
acaba de me conferir o nobre Senador Dirceu Cardoso, trazendo esta notícia,
e dando ao Senado esta importante notícia ...
O Sr. Marcos Freire -

Lâ houve, também, muito descalabro.

O SR. PAULO BROSSARD - ... importante. é, dramãtica notícia. E
peço licença para mudar o rumo do meu discurso. Peço licença para dar por
encerrado um discurso não concluído, para passar a fazer algumas considerações a respeito do fato dramático que acaba de culminar com a anunciada
renúncia do General Galtieri, da chefia do governo argentino.
·
Sr. Presidente, tive ocasião de dizer daquela tribuna, quando aqui esteve
o Ministro de Estado âas RelaçõCs Exteriores, tive oca:suiO de dizer em oca~
, sião anterior, quando me dirigia ao Presidente da República, João Baptista
de Oliveífa FigueírCdo, que no dla 2 de abril o inundo havia mudado. O mundo era um até primeirO de abril; a partir do dia 2 passou a ser outro. Por quê'?
Por que havia uma controvérsia histórica entre duas grandes nações a respeito de algumas ilhas, de ilhas que formam um arquipélago do Atlântico Sul~
Não, positiVamente não. Po-rqrie estáCOiitrovêrsia vinha desde 1833. Desde
quando os britânicos delas tomaram posse. A transformação substancial operada no dia 2 de abril se deveu ao fato de um governo americano ter pretendido resolver um litígi~ histórico pela forÇa, 3.trãVês -dã--invasã-0 que fez nas
Ilhas Malvinas com 5 mil soldados, segundo noticiário dos jornais. Naquele
momento, um Estado americano, quebrando as tra~ições d~ política amerícana, do Continente americano, criou para Si pi'óprio e paia oS d"emais países da
América, situação eXtremamente delicada, cOm reflexos e repercussões inter~
continentais ._ falando claramente: universais.
- ·
A Argentina, Sr. Presidente, tinha direitO em st.úi reivindicação histórica'?
ConCebo que sim. Este não é um ponto de vista partilhaCIO-Por iOdos Os est~
diosos, mas o nosso Pafs, o Brasil, desde o_remoto ano de 1833, quer dizer,
desde o tempo da Regência, ao tempo da-menoridadede Pedro II, manifestou
ao governo argentino a sua simPatia pela i-eivindicaÇão--e extC:rnOu ao governo
britânico a: sua posição. Creio qüe em 149 anos não-·mudõuOPOrito de viSt.ã.
de nosso País. De modo que o nosso País fic3. muito à vôntãdi, nOs brásileiros
o ciue não me PareCe
ficamos muito à vontade pari discutir o probtern.à.
concebível é que, nesta altura do século, se pretendesse resolver um problema
de natureza diplomática através da força, unilateralmente, ~e l!ma Invasão,
invasão militar. E que por isto mesmo configurou uma situação de fato que
nem direta nem indiretamente, nem próxima nem-remotamente; poderia ensejar a pretendida aplicação do TIA R, do tratado de defesa.

M-as

O Sr. Dirceu Cardoso- V. Ex• permite um aparte?
O SR. PAULO BROSSARO - V. Exi tem tOdos os direitos.
O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador, não sei se V. Ex~ tem conheci~
mento, mas hâ um estudo do estado-maior argentino, de que era chefe o atual
Presidente Leopoldo Galtieri, dizendo que corre em alguns centros de estudo
do Brasil, informação que cOnCluía que trêS meias ã:-Arge--iltiria-deVia perseguir: a recuperação das Malvinas, a solução da pendência de Beagle e a posição argentina com relação às Missões, no sul do País uma faiXa do territóriO
do Rio Grande do SuL Eram as três metas do estudo do estado-maior argen-tino de que era chefe o Presidente Leopoldo Galtieri.
V. Ex~ nãO tem conhecimento; estou revelando a V. Ex• porque isto corre, a boca pequena, nos
círcUlos militares do País coriio uma das reivindicações geopolíticas da Argentina. Na linha do discurso de V. Ex~

se

O SR. PAULO BROSSARD- Nobre Senador, v:Ex• me perguntou se
eu tinha conhecimento. Eu devo responder não à maneira de Sganorelli, na
peça de Moliére: pode ser que sim, pode ser que não: eu respondo sim e não.
Diria que conhecimento não tenho, porque não li nem sequi:r ví o supÕstÕ i:sM
tudo, mas não nego a V. Ex~ quejã ouvi Talar na sua existência. Contudo, pe~
sando minha responsabilidade de membro desta Casa, prefiro dizer a V. Ex~
que não tenho como certa essa versão; ao contrário, manifesto mais do que
minha dúvida, manifesto minha incredulidade a respeito; prefiro dizer que tenho como inverossímil essa ver~ão.
O Sr. Dirceu Cardoso- Mas é o que está correndo.
O SR. PAULO BROSSARD- Continuo, Sr. Presidente, lembrando a situação criada pelo ato unilateral de um governo, por sinal não eleito e que de-
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pois pretendeu a aplicaçãÕ do trãtado interamericano de defesa, que cuida de
hipótese diametralmente oposta, di"ãmetralmente, diferente.

•

o sr. Mizrcos -Freire - E. um Pais -~er agredido e não agredir.
O SR. PAULO BROSSARí> -- Cuidani-da hipótese exatainente inversa, de Estado ameri~no agredido pqr nação extracontinental. Aqui, no caso
concreto, foi exatamente o inverso. De modo que pretender aplicar o TIAR
ao caso criado pelo governo de Buenos Aires, disse eu aqui desta tribuna, e
volto a dizer, por maior simpatia que mereça, não o governo de Buenos Aires,
mas a nação argentina, seria impossível pretender apfCfar- O TIAR ao caso
concreto. Impossível!
Precisaria lembrar, Sr. Presidente, a Resolução 502 da ONU, que foi tomada por unanimidade e foi recusada terminantemente pelo governo de Buenos Aires, que chegou a dizer frases que eu p-referiria não qualificar, como
aquela em que "havia cinqUenta mil argentinos dispostos a morrer", como
aquela outra "enquanto houvesse uma gota de sangue argentino, a luta não
terminaria", e outras.

•

O Sr. Lufz Cavalcante -Senador paulo Brossard, permite-me'?
O SR. PAULO BROSSARD- Outro dia, Sr. Presidente eu recebia o
último volume das Obras Completas de Rui Barbosa a ser publicado. Era o
Tomo I do Volume 43, relativo ao ano de 1916, com o título Embaixada Buenos_ Aires~
Exatamente em Buenos Aires, o nosso Embaixador, antigo membro desta Casa, tem uma frase que eu sublinhei porque tem perfeita atualidade:
"'Não são os _Governos democratizados- os que turbam a paz do mundo".
Veja só, caberia, exatamente ao país onde estas palavras foram proferidas,
sessenta e seis anos depois, praticou um ato bélico, quebrando esta tão instãM
vel harmonia internacional, com tantos focos de ignição, através de uma invasão irresponsavelmente cometida com o propósito de liquidar uma contenda diplomática uma histórica contenda diplomática,
O Sr. Marcos Friire -

V. Ex~ concede Um aparte?

O SR. PAULO BROSSARD- Devo antes oÚvir o nobre Senador Luiz
Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante --Senador Paulo Brossard, se o General Leopol~
do Gãltiere aqui estiy~_s_s.e, neSte plenário, vamos admitir por uma ficção ...
O Sr. __ Marcos Freire - Ele devia ter estado era nas Malvinas.
O Sr. Luiz Cavalcante- ... ele teria interrompido V. Ex~. há pouco, e ter~
rivelmente irado, porque ele deve ser sempre um homem furibundo, e bradado contra o enorme exagero de V. Ex•, enorme na classificação dele, porque
na verdade ele disse que a Argentina disporia de quarenta mil argentinos para
morrer, e V. Ex• acrescentou mais dez mil.
O Sr. Marcos Freire- Muito hom registrar, no pronunciamento de V.
Exf., que a decisão da retomada das Malvinas poderia até ter correspondido a
um...sentirnento nacional, tendo em vista todo um condicionamento, que na
Argentina se faz às novas gerações, do direito sobre aquele arquipélago. No
entanto, a decisão em si não foi da nação argentina, a decisão de tomar as
ilhas através da força. Na verdade, foi uma decisão autoritária, uma deci~ão
de um governo militar, que não foí eleito pelo povo e nem sequer mantém
aberta a casa de representação popular. Portanto, toda essa tragédia que se
assistiu no litoral do Continente Sul-Americano, no seu extremo sul, ê fruto,
no final das contas, do autoritarismo de governos de exceção, de ditaduras,
que exatamente determinam em gabine:tes fechados, podendo até corresponder, como eu digo, a y.m se_ntiplento nacjopal no pl~ito_ apresentado, mas que,
na verdade, decidiu procedimentos incompatíveis com o _sentimento democrático do povo argentino.
O SR. PAULO BROSSARD- O que me parece particularmente grave,
e V, Ex• chamou atenção para este ponto, e foi por isso que eu lembrava a frase do Senador Rui Barbosa, na sua histórica conferência na Faculdade de Direito de Buenos Aires~ em 1916,__quand~o chamava a atenção para a índole
pacífica dos países qu~ vivem em democracia, e o carãter belicoso dos regimes
autocráticos. V. Ex' chamou a atenção para este fato que é a maior-evidênda
no caso concreto.

•

O Sr. Marcos Freire- Até mesmo porque democracia é diãlogo, é debate, é discussão, é composição!
O SR. PAULO BROSSARD- E mais. Os povos não desejam a guerra.

.t: preciso que os povos sejam trabalhados de uma forma totalitária para se-rem convencidos, para terem suas mentes distorcidas a ponto de desejarem a
guerra, o maior flagelo que pode existir no plano social.

•
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Volto a insistir que, longe de mim querer prol atar sentença a respeito da
pretensão argentina em relação às Ilhas Malvinas; longe de mim.
Há brasileiros eminentes, e eu vou--citar um apenas,-hon:~ns_da maior
probidade intelectual, da maiór responsabilidade científica, cOmo-Josê Honóríó Rodrigues, que sustentam, com seu grande saber históric9, a improcedência da pretensão ·argentina.
Faço questão de dizer aqui que nãc,- ·sufragO á tese~ ao Cqtitrãrio, eu até
prefiro ficar com a posição política adotada pelo Brasil desde a Regênçia, de
simpatia para com a pretensão argentina. Embora o mesmo historiador, José
HonóriO Rodr_igues, em artigo, em trabalho publicado no Jornal do Brasil tivesse a-centuado que a posição do Brasil, favorável àArgentina, nã<? i_mpórtava no reconhecimento da soberania argenti_na no tocante às Ilhas Malvinas.
Faço questão de deixar claro i_~to, pOrque não é_ do meu interesse_,__ eu diria mais, não é da minha competência entrar neste assuntó. Cóloco aq11estãO
nos termos em que ela foi colocada no dia 2 de abril, quando u_ma questão internacional colocada, diplomaticamente situada, foi rompida pelo ato belicoso de um Estado americano, que promoveu, de forma unilateral, a irivasão, a
tomada violenta e a expulsão das autoridades brit~ic.a_s e a CónseqUe_nte- tomada de posse daquele arquipélago.
- Esse é o (ato,_ É o fato histórico, O fato político, o fato jurídico, e creio
que ninguém pode contestã-lo. E, por isto mesmo~ estranho, e estranho muito, uma nota do Itamaraty divulgada na Imprensa de hoje.
O Sr. Leite Chaves- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD - Antes qe e><aminar a referida nota, tenho a honra de ouvir o nobre Senador pelo Paraná, Sr. Leite Chaves.

O Sr. Leite Chaves - O artigo a que V. Ex• se refere foi _transcrito por
mim mesmo, no dia em que foi difundido pela Imprensa. E fui um dos primeiros a fazer um discurso, aqui, sobre as Ilhas Malvinas. Mas, um discurso assim de retrospecção histódça, mostrando que nunca houve soberania, que a
Argentina jamais teve soberania sObre as Ilhas. Um discurso longo, aqui em
Plenãrio, em que mostrava que o Brasil}amáiS.Poderia se íiitefvir Ímma "guer:
ra daquelas, por proibição constitucional. O art. 79, § 19 diz que o Brasil jamais pode se envolver em guerra de conquista. Ora, se em guerra de conquista
do seu interesse, o Brasil não pode se envolver, por proibição constitucional,
como é que poderia sob qualquer hipótese, se envolver, naquele caso que é de
terceiros. E ali era gUerra de conquista. Não tinha soberania e mesmo que
houvesse dúvida, mesmo assim, um ato de agressão seria um· ato agrCssivo, visando a conquista de terra. De maneira, Ex•, que é salUtar que" :a guerra tenha
terminado. Se ela se alongasse seria pior ainda. Lamentamos as perdas argentinas. Mas, desde o primeiro dia, não tivemos dúvidas, de que o regime militar, na ansiedade, na loucura de buscar respaldo popular, de 25 mil mães que
reclamavam filhos, e da nação argentina que levantava p.ú_y_içl.a~__gua!lt<? à honestidade do governo, que o contestava, quer dizer, na ansiedade de buscar
esse amparo popular, procurou fazer uma- aventura dessas, de natureza nilcionalista, falando a determinados segmentos da população argentina~
Saudamos, por outro lado, a Inglaterra, na maneira, inclusive, criterio·sa~
como ela evitou o maior banho de sangue. Se fosse uma nação ~ais imà.tura
poderia ter destr11ído esses 8.000 soldados que estão, hoje, em estado de_desespero, de fome e de frío. Deu grandes oportunidades; quer di~er, se a lngla·
terra quisesse glórias, teria destruído, porque a sua superioridade armamentista asseguraria essa possibilidade.

•

•

O SR. PAULO BROSSARD - Nobre Senador, faço questão de ter o
maior cuidado para não dizei- aquilo que não- seja estritamente necessário
numa questão dessa natureza, numa questão delicad,a, numa questão gue nos
deve interessar, não apenas no dia de hoje, mas nas suas proj_eç(j,es. De modo
que eu me esforço por ficar dentro de determinados limiteS, porque realmente
haveria muita e· muita coisa a dizer. Mas, não p-osso, o meli espírito afeito ao
trato do Direito não permite que eu feche os olhos para uma realidade como
foí o aCOõ,teclmento- de 2 de abril.
No dia 2 de abril, uma questão que tramitava até então no setor diplomãticõ~ õo mundo diplomãtico, foi colocada em termos de guerra, de guerra
por ato unilateral de um governo. Não posso negar isso, nã<? posso_cerrar os
olhos, não posso cegar-me, este é o fato.
Por isto mesrilo, -não posso deixar de manifestar a p1inha p"fofun_da estranheza à nota do Itamaraty divulgada pelos jornais de hoje. Que o BraSil, ao
longo desses dias difíceis, tenha procurado, através ~da sua diplomacia, prestar serviços a uma composiÇão diplomãfíca, ã Liiila ·comPOsição pacífica do
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conflito", irluitO bem! Mas, na nota de hoje, ainda, hã uma passagem que delira do senso comum.
A pasSJigem é ·esta:

.. Em todos os momentos favorecemos -e Continuamos a favorecer uma-solução·p-olític~ e diplomátiCa para a questã-o ~-Ois acreditam-os que a controvérsia não pode ser sufocada pela força das armas."
Õtirtlól "A controvérsia não pode ser sufocada pela força das armas,"
in8.s pOde ser criada pela força das_ armas _sob a complacência do lta_maraty!
Porque, daquela t_ribuna, eu perguntei ao Ministro Saraiva Guerreiro se o
Brasil havia -prOtestado em relação à invasão das Ilhas Malvinas como havia
protestado com relação à medida económica tomada pelo Mercado Comum
Europeu, e a resposta-- .foi negativa. Primeiro ele tergiversou, primeiro expôs
as razões pelas quais não havia feito, sem dizer que não havia feito, mas eu
lhe cobrei a resposta negativa, a resposta negativa que ele deveria dizer que
era. Quer dizer, diante da invasão argentina às Ilhas_ Malvinas, o ltamaraty
calou, calou e fez mal.
Por maior simpatia que tenha o Governo brasileiro para com o governo
de Buenos Aires- e -aqui faço a distinção- para com o governo de Buenos
Aires, que agora anda lá pelas ruas ou pelas sarjetas, por maior que fosse a
simpatia do Gov:erno brasileiro para com _o regímen de Buenos Aires, o ele
não poderia calar, cruzar os braços diante do fato público, histórico, da invasão argentina às Tihas Malvinas. Calou, calou, foi muito rãpido, foi muito li~
geiro, foi muito solíCito-em ·manifeStar: c;> seu. protesto às nações europêías, à
COmunidade Económica Européia que decídiu aplicar sanções de carãter económico ao Estado que havia provocado u_m estado de guerra. E agora, depois, ínclusive, do descalabro lá ocorrido, voltl!_fl dizer que acredita que ~·a
controvêi-sia nãO -póde sei sufocada Pela força das armas". Inteiramente de
acordo! Mas, por que calou quando, pela força das armas, a controvérsia foi
originada e pretendeu enfocar? Esta é a questão. Quer .dizer, o ltamaraty
acumpliciou-se, pelo_ seu silênc~o_, coll? a _invasão, porque isso ê cumplicidade,
isso é mancomunaÇão~ E esse Dão era o Interesse do Brasil, e isso, inclusive,
contrariavª- toda a política externa do l}rasil. Ma~, parece que são tão grandes
o-s vínculos com aquele regime de_ força, com aquele regime tirâníco, com
aquele regime que não respeita os direitos. humanos, com aquele regime que
mantém cerrado o Congresso argentino, parece que ê tão grande a solidariedade do Go~erno brasi~eiro, parece gue é t~o iJ!tensa a sua simpatia em relãçâo ao regime de BuenOs Aires, qUe coloca esses-interesses aCima dos irite~
resses permanentes da Nação brasileira. Contra issp, Sr. Presidente, não posso silenciar, não possO calar a minha indignação, ainda agora, outra vez, testemunhadÇt n~Ul- not~, _q.u_e ~u p~efiro não qualificar, porqUe esta aqui nãO é
uma nota honesta, esta passagem não é honesta, porque, se as controvêrsias
não podem ser sufocadas pela força das armas, e não podem, e não devem,
elas não podem, pela força das armas, ser criadas em termos bélicos. Elas não
podeffi, pela força das -armas, ser criadas, tal co_m_oocorreu no çiia 2 de abril,
tal como ocorreu no dia "2 -de abril, repito, por ato unilateral de um governo
de fato.
Afinal, segundo diz o Senador Dirceu Çardoso, o Chefe daquele governo
renuncioU ;__ V! Ex• transmitiu a notícia que recebera - renunciou.
Ontem, o povo de Buenos Aires, que ~-um povo vibrátil, que é um povo
de um civismo muito vivo, de um pundonor muito intens 1, diante daquela
rendição, voltou à Plaza de Mayo, para que, Sr. President ! Para- diz um
de nossos jornais - protligar a condLLa do Ch"'fe do gov :rno, e a palavra
mais amãvel, li num dos nossos jornais de hoje, 4_.. ~ a palavra mais amãvel
usada pela multidão era "traidor".
O Sr. Marcos Freire -

V. Exf- permite um aparte?

O SR. PAULO BROSSARD -

Com prazer.

O Sr. Marcos Freire- Notícia que nos chega às mãos declara que o General Cristina_ Nicolaides substituirá o General Leopoldo Galtieri no Comandá dO Exército, e que Nicolaides assumirá o novóposto amanhã de manhã. A
notícia não esclarece qUem substituirâ o Ge_neral Galtieri na chefia da nação
argentina. Acho que, coino ·representante do povo brasileiro, integrante do
Senado Federal, caberia desejar que, com o tênninp da guerra, termine o regiIDe ditatorial da Argentina, e que a chefia da nação daquele país venha a ser
ocupada por aquele a quem a nação delegar essa tarefa, porque só através de
ym regime de liberÇ,ade demo~rãtica _é q_ue um país rico, como~ a Argentina,
Pàdêrá" rea.Imerite -·cumPrir à si.Ja missão histórica no Continente SulAmericano. Estes são os nossos votos.
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O Sr. Miir~oS Fri{re ~(~ora do mi<_:rofone)- e Esquivei, o mais recen-

O SR. PAULO BROSSARD- Missão que sempre considerei da maior
importância. Por isso mêsrilo tenho dito, nestà ·casa, muitas vezes, que entendo que as relações brasileiro-argentinas devem merecer de todos nós atenção
especial, porque Brasil e Argentina são duas nações impOrtantes na América
Latina e podem exercer, ambas, influência be-néfica em feTã.Ção a todo Continente.
De modo que, quando uma nação, da importância da Nação Argentina,
chega à sítuação em que ela hoje se eOcontra, a mim, como brasiJeiro, dói. Eu,
como brasileiro, deploro que isso tenha ocorrido, porque eu desejaria ver a
Argentina com o seu potenciai de inteligência, de cultura, de riqueza, influindo beneficanlente no riosso continente!. ExeiCcndo o P3Pel que Cla não- pode
deixar de exercer, -que a ela cabe, e eu diria até por direíto riatural," dada a· Sua
importância nO concerto das nações americaiias. V. Ex• lembfoU que o regime é um regime ahômalo, um regime ditatorial, é um regime desligado dos
vínculos populares e democráticos.~ um fato, não se trata de uina opinião,-é
um fato.
Eu lembraria, Sr. Presidente, que a Argentina faz urri século depoís que,
se libertou de Juan Manoel Rosas, depois que sofreu todOs os efeitos daquele
período_ de despotismo e crueldade, a Argentina, grãçãs à geração de 80, deu
um verdadeiro salto em todos os sentidos. Há um século, a Argentina já era
, uma grande nação- uma grande nação pelo seu desenvolvimento econômi-.
co, pelas suas instituíções._Fof reã.Imente um-a ·nação qUe pi-Ogrediu maravilhosamente. Buenos Aires era a grande capitãl da América L3.timi, verdadeifo
reflexo do que havia de melhor no plano cultural, no plano intelectual da Europa. A Argentinã se desenvolveu, progrediu, aumentou, conquistou Cspaços.
E, nesta altura do século XX, ver uma nação destas, que tantas vezes esteve
lado a lado do Brasil, em momentos difíceiS, porque prefiro lembrar os momentos em que ela esteve ao lado do_ Brasil, do 9ue aq!Jeles em q_l!e_ esl~ve
mais afastada de nosso País, chegar à situação que chegou, pafa mim dói,
porque me pergunto: o que vai acontecer, o que estâ pOr vir?
Destruir uma o"rdem legal é fácil. Destruir uma estrutura mental: econÓmica, moral, é fácil. Refazer o- tecido ronlpido é que não é fácil.
Lembro-me, Sr. Presidente, eu era estudante e, como estudante, tive a
ventura de conhecer uma das perscrnalídades mais harmoniosas que me foi
dado conhecer: o professor ur~E;~ai<?_ E~u~r~o C'?uture; grande aJBigo da Argentina, grande admirador daquele País, o sábio decano da Faculdade de
Montevidéu, dizia-me que o peronísmo havia causado tais estragos à nação
argentina que seria necessário o" decurso de uma geração para que se apagassem seus efeitos, para que cicatrizassem as suas chagas, a ge~ação atual, diz{;
ele, - a geração atual não teria condições, não teria capaclàâde pã.'ra assiolr.:
lar, absorver e superar os estragos causados por aquele regime.
Pois bem, parece que o regime peronista causou estragOs maiores ainda,
porque eles foram se repetindo iterativamente, conl sucessivOs apelos ao arbítrio, à extralegalidade, sempre com a preocupação de salvar a nação, sempre
com a preocupação de salvar a república. O fato é que, hoje, 1982. nós esiamos assistindO este drama que longe de ser um drafna arsentino é um drama
americano.
O Sr. Dirceu Cardoso- Muito -bem!

O SK. PAULO BROSSARD- E não gostó das eipressões bombãsticas, mas eu quase que diria que é um drama que transcende os limites da própria América.
Sr. Presidente, veja só como são os destinos humãnOs. Comecei a fazer
um discurso e estou a -terminar um discurso diferente.
O Sr. Dirceu Cardoso -

s' unho ~e 1~82
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PAULO BROSSARD- V. Ex• tem o- aparte.
O Sr. Dirceu Cardoso - Tem razão V. Ex• Talvez nação nenhuma da
América do Sul tenha as condições de topografia, de exuberâncía de terra que
a Argentina oferece, nas suas complanuras imensas;- de uma fêrtilidade assombrosa, como poucas terras do mundo podem ostentar, mesmo até comparando com a planície ucraniana, com o grau de cultura que deu ao mundo
dois prêmios Nobel, um deles, de atuação política e social mas, o outr'!, de
atuação científica. Dois prêmios Nobel.

O SR. PAULO BROSSARD -Professor de Fisiologia, Professor Bernardo Houssay.
O Sr. Dirceu Cai-dOSO- Professor 1-ioussay, exata-nl.CiitC eoutro prêmio
Nobel...

te.

•

O Sr. Dirceu Cardoso-- Pois bem, tendo todo esse patrimônio cultural

__m;e:ns~ tenQ.p_ a capital que é uma cidade européia na América, C'?m vínculos

extraordinãrios, com ligações profundas com a Europa, a cidade mais européia da América, talvez s-eja Buenos Aires. Portanto, devemos lamentar que
tenham ocorrido _esses fatos ql:le 9<?nigr~erp. -~-rD pouç:o_ a vida daquele povo tão
feliz até então, antes d~ses gover~os d~ força. Ma~_ fazemos votos, nobre Senador, para que ela retÕme os seus canlinhos e_possã: constituir conosco, com
o Chile, com todos os países do C:one: S_y._l, ~se grupo de_ n;1ções que vão erguer esse mundo novo que estamos construíndo,-um núcleo de civilização de
que à. mundo vai~se org_ulh~ _4entro de P.QUCO.
~
-- - Q SR. PAULO BROSSARD - Agradeço o~ aparte do nobre Senador
Dirceu Cardoso _e (aço minfias- aS sUas palavras. Os meus votos também são
estes. Mas, não poderia deixar de significar a minha tristeza, a minha discordância, a minha revolta diante das palavr~s constantes da nota do Itamarati,
divulgadas na imprensa de hoje, porc:rue-·e:om estas palavras eu estou inteiramente de acordo naquito que dizem que "acreditamos que a controvérsia não
pode ser sufocada pela força das armasH mas, também, acreditamos que a
controvérsia· não :Possa ser criada pela força das armas, especialmente o Itamaratr que CaiOu quafido da invasão das ilhas, não poderia usar esta linguagem, agora. De maiS mais, não foi exatamente pelas armas que o Governo
de Buenos Aires pretendeu sufocar uma controvérsia diplomátiCa?

•
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O Sr. Dirceu Cardoso- V. Ex• me permite um aparte? (Assentimento do
orador.) Quando aqui esteve o Sr. Ministro das Relações Exteriores, nós também o iilterpelamos. S. Ex' falou 25 vezes em Ilhas 1\tlalvinas e não se referiu
uma só vez às Ilhas Falkland, positivando que, no fundo da sua consciência,
estava com a Argentina. Porque a palavra -como dizia Toulleran- é feita
para _o~ult~r o pe~s~_mento, mas, ~~· se desnudou ~ pensament? de ~- Ex•
O KR. PAULO BROSSARD ~Mas, nobre Senador, embora V. Ex• tenha feito essa observação interessante, __ eu normalmente me refifo às Ilhas
Malvinas; e isto não que dizer que eu_esteja em_itindo_juízO sobre a pr~cedên
cía de: títUlo jurí<_:fico da RepúbliCa Argentina. Mas, Para mim, a·questão não
é es_ta, outra é -~_questão substançial.,
Sr. PreSidente, devO-encerrar, e estava eu a dize! que iniciei um ~iscurso e
te~mi!lO:_ o_u~ro. São ~im os d~tíllos humano.s, são ~SsiW os caminhos humanos. Que c_a_minhos ag~ardam a ~ossa ~i~_I?ática Repúóli~ vizính.~, p_erguntome?__ O gue_·e~tá p_or_ açonte~e,r naquele P~ís tão sim._pâticO, ;:to quri1_ sinto írr~
sistível atrãÇão; pará. ãquele povo que f.arlto aprecio, cujas qualidades são tã~
_c;lignas de nOta, e qu~ tem.. sido t~? il;feliz com ãs su~s- experiências antidemoCráticas, com as su~. terapêuticas" extraconstitllcíonais?:ó que estará poi
acontecer àquele País? -Creio que niriguê-m saberá responder.
Os meus votos sãO nq sentido .de que, como hã.~is de um século, a Argentina que haVia sido talada pelo Rosismo, a Argentina que chegou ao momento de Monte Casseros, quando o d_itador rio-platino, derrotado, teve de
- eVadir-se do Território-Pátrio' Para ir enContrar acolhida sob _a bandefra de
Sua Majestade bl-itâriica, em cujos domínios veio a findar os seus dias, tal
como aconteceu a cento e tantos anos, que ela encontre nas reservas do seu civismo, da sua espiritualidade, forças para recompor o seu presente e continuar a sua bela trajetória, bela trajetória nacíonãi, bela trajetória continental.
_Há dias, lá esteve a personalidade mais faScinante do nlundo contemporâneo, João Paulo II que, sobre o peso do papado, que sobre o prestígio mundial da Igreja, acresc~ a força extraordinária d_a _sua personalidade, que faz o
Papa de hoje, para mim,-Pelo menos, a mais fascinante e a mais eminente das
perSonalidades mundiais.
Lá esteve falando a linguagem de paz, lá esteve falando a linguagem que
somente_Urii homem dotado de extraordinária força espiritual e moral poderia dizer, quando disse, por exemplo, que levava mensagens dos jovens britânjcos para os jOvens argentinOs em favor da paz.
Rogo a Deus, Sr. Pfesidente Sis~ SCnadores, que -a palavra do Papa
lançada nas férteis, nas ubérrimas teiras ~rgentinas, floresça, frutifique e que
aquela grande Nação, nela restaurada a ordem legal, nela restauradas as instituições democráticas, volte a dar a contribuição inestimável, e com a sua expressão no Continente, que ela pode e deve dar.
A Argentina enfraquecida, perturba a harmonia da América. Nós, brasileiros, como se~s vizính-Os, queremOs que a _América continue harmoniosa e,
para tanto, se faz necessário a presença viril e pacífica da República Argenti-

•

e

na.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

•
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES
NA SESSÃO DE 17-6-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTf;RlQRMENTE.

•

O SR. LEITE CHAVES (Pronuncia o seguinte discurso.) --sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dou conhecimento à Casa de um telex que me chega às mãos, da Or-ganização das Cooperativas do Estado do Paranâ, OCEPAR, vazado nos seguintes termos:

•

Excelentíssimo Senhor
Francisco Leite Chaves
Senado Federal
Brasília-DF
Abaixo retransmitimos teor tlx enviado ao Ministro Agricultura, Fazenda,
Planejamento, Assessor SEPLAN, Assessor Fazenda e ao Presidente do Barlco Central quote
Analisando os dados finais relativos ao desepenho da safra de soja
1981/82, chegamos a triste realidade de elevado percentual de quebra, em relação aas estimativas iniCiais.
·
As regiões paranaenses mais castigadas com o çvento foram a oeste e
norte, cuja participação na produção estadual chega a mais de 85-0JO.
Neste contexto, as cooperativas agropecuârias foram ás mais prejudicadas, jâ que, recebem cerca de 60-0/0 da safra produzida no Estado.
Procedido o levantamento dos dados junto aas cooperaúvãs das duas regiões, verificamos que o_ percentual de quebra no recebimento atingiu as seguintes cifras:

Dados em Toneladas

REGIÃO

•P.I.R.C.

Oeste
Norte

Ll50 .. 645
1.023.200

O/O QUEBRA

745.185
750.400

35,24
26,67

+ P.I.R.C. -:- Previsão inicial de recebimento das cooperativas
++ R.E.C~ - Recebimento efetivo das cooperativas

Grande número de cooperados tiveram perdas consideráveis, sem cobertura de PROAGRO, por haverem constatado a quebra em plena fase de co-

•

•
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lheita, ~tando assim sem condições de ressarcir os empréstimos de custeio
junto aos agentes financeiros ·e nem mesmo terem recursOs para a mãnutenção familiar.
Face as semelhanças de quebras verificadas no Paraná com as ocori'idas
no RiO Grande_ do Sul, nada mais justo que estender aos produtores do nosso
Estado os mesmos benefícios concedidos aos produtores gaúchos, como forma de amparar em igualdade de condições aos produtores dos dois Estados.
As principais reivindicações dos produtores cooperativados do Paraná
são ás seguintes:
I) Permitir que os produtores possam reter 20-0/0 do valor
da safra de soja, como forma de possibilitar a manutenção familiar;
2) Prorrogação dos financiamentOS de custeio e investimeritos
pelo menos por mais I (hum) ano;
3) Financiamento de 100-0/0 do custeio de soja da próxima
safra (82/83), independente do enquadramento dos produtores (mini, pequenos, médios_ ou grandes);
4) Que os EGFS de semente de soja sejam contratados com
base em 100-0/0 da produção efetivamente recebida pelas cooperativas, e não apenas em 80-0/0 como vem ocorrendo.
JJ11quote
Contando com o valioso apoio de vossa Excelência, as referidas reivindicações aqui formuladas, valemo-nos do ensejo para reiterar-lhe os nossos
protestos de estima e consideração.
Saudações cooperativas - Guntolf Van Kaick Presidente OCEPAR.
Sr. Presidente, por serem verdades, por serem do meu conhecimento esses fatos, aliâs, noticiados pelos jornais, e por ser justa a pretensão, eu aqui,
na Tribuna do Senado, como representante do Paranâ e como Presidente da
Comissão de Agricultura, reforço o meu apelo, o nosso apelo, o apelo do Senado, feito pela nossa Bancada, aos Ministros da Agricultura, da Fazenda e
do Planejamento, para que dispensem a merecida atenção a esse caso, que ê
de extrema justiÇa; inclusive, porque, sendo um Estado produtor em alta escàla de- sOja, e estando economicamente deóilitados os lavradores, não terão
eles condições de produzir, no ano que vem, em escala racional, em razão dessa queda.
e· tendo havido o precedente do Rio Grande do Sul,_ nada mais justo do
que medida semelhante seja aplicada.
E encerro aqui, Sr. Presidente, porque o Senador Marcos Freire estã inscrito e não quero preterir S. Ex•, considerando que já estamos quase no final
da sessão. (Muito bem!)

•
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BRAS{LIÁ-- DF

CONGRESSO NACIONAL
FaçO saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição,- e eu, Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No 58, DE 1982
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 Estados Unidos l\1exicanos, pelas quais foram introduzidas modificações no
texto do convênio sobre Transporte Marítini.o vigente entre os dois países;.
Art. ]o É aprovado 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 Gôverno dos Estados Unidos Mexicanos, pelas quais foram introduzidas modificações no
texto do Convênio Sobre Transporte Mã.rftimo vigente entre os dois países.
Art. 2o Este Decreto Legislativo entr~ em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de junho de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

Em 16 de julho de 1980
DTCjDCS/DAI/48/680.3(B46) (B14)
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n"' 735/360/"'80'' datada
de 16 de junho de 1980, relativa às modifiCações que o Governo dos Estados
Unidos Mexicanos propõe sejãm intrOduzidas ao Convênio entre a República
Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos sobre Transportes
Maritimos, assinado em Brasília, a 24 de julho de 1974, do seguinte teor:

•
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"Senhor Ministro,
Tenho a honra de referir-me ao Convênio entre os Estados
Unidos Mexicanos e a República Federativa do Brasil sobre Transporte Marítimo, assinado na cidade de Brasília, a 24 de julho de
1974. Tenho igualmente a honra de referir-me à troca de notas entre
esse Ministério e a Embaixada, datadas de 10 de dezembro de 1979 e
14 de janeiro de 1980.
Como é do conhecimento de Vossa Excelêncía, as negociações
que se celebraram na cidade do Rio de Janeiro de 30 de julho a 3 de
agosto de 1979, entre representantes ho Governo dos Estados Unidos Mexicanos e do Governo da República Federativa do Brasil,
concluíram corri o entendimento_ de que o ponto 4 do artigo I do
Convênio sobre Transporte Marítimo de 24 de julho de 1974 deveria
ser modificado da seguinte forma:
4. Cada Parte Contratante poderá autorizar, mediante com unidação prêvia à autoridade marítima competente da outra Parte Contratante, a cessão, por armadores de sua bandeka, de até lO% (dez
por cento) da parte correspondente a sua quota de 50% (cinqüenta
por cento), a armadores de terceira bandeira, com prefe-rência a armadores dos países membros da ALALC. No entanto, cada Parte
Contratante reconhece a faculdade da outra Par-te Contratante de
dispor de sua quota segundo o seu interesse. Essa cessão não invalida as responsabilidades das Partes Corilr"ãt3iltes em todos os termos
deste ConvêniO.

Em_virtude do Exposto, o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, considerando procedente a citada modificação, propõe ao de
Vossa Excelência·.seja emendado o Convênio em causa nos termos
acima citados.
Se o Governo da República Federativa d_o Brasil estiver de
acordo com os termos da presente nota, proponho a Vossa Excelência que esta nota e a de resposta comunicando a aceitação de seu
GOverno, constituam uma- modifiçação ao Convênio sobre Transporte Marffimo, tal como aqui disposto.
Esta modificação entrará em vigor na data em que se efetuar
uma troca de notas adicional por meio da qual as Partes Contratantes se comunicarem haver obtido a aprovação que cada urna delas
requeira, de acordo com seus respectivos- procedimentos constitucionais.
Aproveito a oportunidade para reiter'- a Vossa Excelência os
protestos da minha m51is atenta e distinta consideração."
2. Apraz-me informar Vossa Excelência da concordância do Governo
brasileiro com a proposta contida na nota em apreço, a qual, com a presente
resposta, constitui a troca de notas mencionada no Artigo XXIX do Convênio entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos
sobre Transportes Marítimos. a ser complementada por troca de notas adicional, quando estejam concluídos os requisitos constitucionais necessãrios à
-aprovação das emendas ora acordadas.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
da minha alta estima e mui distinta conSideração.
Ramiro Saraiva Guerreiro.

324(360/"81"
Brasília, DF, 9 de abril de 1981
Sefíor Ministro:
Tengo a honra hacer referencia ai canJe de notas efectuado en Brasília,
DF, ell6 dejunio y 16 de julio de 1980, mediante el cual se modifica el punto
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4 dei Artículo J dei Conven1o -e-ntre los Estados Unidos MeXicanos y ia República Federativa dei Brasil sobre Transporte Marítimo, firmado el24 de julio de 1974; para Comunicar a Vuestra Excelencia qu-e el mismo ha sido- acro-

bado por el H. Senado de la República el27 de noviembre de 1980, según de·
creto publicado en el Diarío Oficial de la Federación dei 18 Cfe -diciembre de

referencia, por lo que propongo a Vuestra_ Excelencia que esta nota y la de
respues~a de su Gobierno constítuyan el ~nje de notas adicionai a que serefiere el último párrafo dei canjc de notas que modifica el convenio, entrando
la modificación en vigor en la fecha de Ia nota de respuesta de Vuestra Excelencia.

•

1960.
En consecuencia me es grato Comunicar a Vuestra Exceienda que ei"oobierno de México ha cumplido con los requis-itos conStHUCíõnales necessarios
para la entrada en vigor de la modificación acoi'dada en el canje de notas de

Aprovêcho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más atenta y distinguida cOnsideración-. Aiztánio de lcaza, Emba-

jador.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos ter111os do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, promulgo a seguinte

•

DECRETO LEGISLATIVO N• 59, DE 1982
Aprova o texto das notas trocadas entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Chile, em Santiago, a 10 de outubro de 1980, que introduzem modificações no Convênio sobre Transporte Marítimo concluído entre os dois países a 25 de abril de 1974.
Art. I• É aprovado o texto das notas trocadas entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Chile, em Santiago, a 10 de outubro de 1980, que introduzem modificações no Convênio sobre Transporte Marítimo concluído entre os dois países ~a 25 de abril de 1974.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de junho de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
Em 10 de outubro de 1980.
Senhor MiniStro,
Tenho a honra de acusar recebimento da nota de Vossa Excelência datada de 10 de outubro de 1980, relativa às modificações cJue o GoVerno daRepública do Chile propõe sejani introduzidas no Convênio de Transport~
Marítimo entre o Brasil e o Chile, cujo teor reproduzo a seguir:
"Senhor Ministro,
Tenho a honra de propor a Vossa Excelência, n-6 que concerne
ao Convênio de Transporte Marítimo concluído entre ~ República
Federativa do Brasil e a RepÓblica do Chile, em 25 de abril de 1974,
que passou a vigorar em 8 de janeiro de 1975, e de acordo com o disposto em seu Artigo XXVIII, inciso I, as seguintes modificações.
1. Acrescentar, ao final do preâmbulo o seguinte parágrafo:
"Reconhecendo a necessidade de oferecer cios usuários um serviço
marítímo eficiente e oportuno"
2. Os Artigos que se--enumeram a SeguiTsériam r·edigidos da
seguinte forma:
Artigo 1, parágrafo 5: "'O transporte de petr6ieO·e seus derivados líquidos por destilação primãiia, àssiln Coriio de gás -naturalliqiiefeitó fiCará fora do âmbito do presente Convênio''.
Artigo 3: "A aplicação do presente Convênio não implicará
discriminação de carga, nem ocasionarã demora, nos embarques,
superior a 4 dias para produtos perecíveis ou de rãpida deterioração, e de 15 dias para o resto das cargas. O prazo de espera se contará a partir do dia em que o embarcador--p-ossa ter, comprovadamente, a carga à disposição do a-rrriador".

Artigo 4: "O embarque em navios de terceira bandeira deverá
Ser autorizado, quando não houver disponibilidade de embarque em
navios de bandeira chilena ou brasileira, nos prazos estabelecidos
no Artigo 39 para as cargas indicadas. ESta autorização será concedida pela autoridade marítima competente do país de embarque,
mediante prévia solicitação do e1;11b_arcador".
Artigo_ 12: "Astarif~s defretes, que forem estabelecidas, deverão ter, parã. poderem viger, a aprovaçãO -das Autoridades marítimas competentes das Partes Contratantes, salvo se uma das Partes
notificar à outra sua decisão de não. submCtê-las à aprovação das
respectivas Autoridades".
3. No caso de o Governo da República Federativa do Brasil
concordar com as modificações anteriormente asslnaladas, tenho a
honra de propor que esta nota e a de resposta de Vossa Excelência,
em que expresse a concordânciª"__d~- seu Governo, constituam parte
integrante do Convênio sobre Transporte Marítimo entre a República do Chile e a República Federativa do Brasil.
Aproveito a oportunidade _para reiterar a Vossa Excelência os
protestos da minha mais alta consideração".
2. Apraz-me informar Vossa Excelência da concordância do Governo
brasileiro com a proposta contida na nota em apreço, a qual, juntamente com
a presente resposta, constitui Acordo Modificativo do CDnvênio sobre Trans~
porte Marítimo entre a RePública Federativa do B-rasil e a República do Chile, de conformidade com as disposições de seu Artigo XXVII L
Aproveito a oportunidàde para renovár a VosSa Excelência os protestos
da minha mais alta cOnsideração.
Ramiro Saraiva Guerreiro.

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

•

DECRETO LEGISLATIVO N• 60, DE 1982
Aprova os textos das Resoluções A4-1, que modifica o Artigo 13, e A4-3, que introduz o Artigo 12-bis no Estatuto da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil- CLAC, aprovadas pela 4• Assembléia do referido organismo
internacional, realizada em Bogotá, de l a 5 de dezembro de 1980.
Art. I• São aprovados os textos das Resoluções A4-I, que modifica o Artigo 13, e A4-3, que introduz o Artigo 12-bis
no Estatuto da Comissão Latino-Amedcana de Aviação Civil- CLAC, aprovadas pela 4• Assembléia do referido organismo
internacional, realizada em Bogotâ, de I a 5 de dezembro de 1980.
Art. 2•

Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 21 de junho_de 1982. -Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

•
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RESOLUÇÃO A4-I

RESOLUÇÃO A4-3

EMENDA AO ESTATUTÓ E AO REGULAMENTO INTERNO
DA CLAC

EMENDA AO ESTATUTO DA CLAC

Considerando que é conve_nren:re obter uma m_a_ior e mais equitativa representação geográfica no Comitê Executivo dá CLAC;
Considerando que é-necessãrio lograr o quorum mínimo estabelecido no
Regulamento Interno da CLAC para as Reuniões do Comitê Executivo;
Considerando que se deve assegurar que, das reuniões do Comitê Executivo, participem as mais altas Autoridades Aeronáuticas designadas pelos Estados eleitos pela Assembléia para integfar o referida Comitê;
Considerando que o Estatuto da CLAC pode ser emendado por maiOria
de dois terços dos Estados-membros (Artigo 25) e, no caso do Regulamento
Interno da CLAC, a Assembléia poderá reformar total ou parcialmente oreferido Regulamento por maioria de dois terços dos Estados-membros representados (Artigo 44); A Quarta Assembléia da CLAC
RESOLVE:
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Considerando que o Artigo 12 do Estatuto da CLAC estabelece que as
conclusões, recomendações ou resoluções da CLAC serão tomadas por deliberação da Assembléia, na qual caâa Estado terá direito a um voto;
Considerando que em certas circunstâncias se faz necessário adotar uma
resolução ou uma recomendação sobre um determinado assunto convenientemente examinado pelos órgãos da CLAC e pelos Estados-membros, sem que
se justifique seja convocada uma Assembléia Extraordinâria;
Considerando que nesses casos, e com carátef de excepcionalidade,
poder-se-ía recorrer ao sistema do voto por correio, como prOcedem outros
Organismos Regionais; A Quarta Assembléia da CLAC
RESOLVE:
I) Emendar o Estatuto da CLAC, inserindo, após o Artigo
12, o seguinte nciVci -Artigo, para que tenha vigência imediata:
Artigo 12 bis - Em certas circunstâncias e quando o CQmitê
Executivo o estime conveniente, poder-se-á adotar uma resolução
ou recomendação sobre Um determinado assunto que tenha sido
convenientemente examinado pelos órgãos da CLAC e pelos Estados membros, ffiediante voto por corre-io. Nesse caso, serã necessária a aceitação expressa de, pelo menos, dois terços dos Estadosmembros para que a resolução o_u_ recOmendação seja adot_ada.

1) Aprovar a seguinte emenda ao Estatuto da CLAC? para
que tenha vigência imediata:
ARTIGO 13 - Em cada reunião ordinária, a Assembléia:
a) elegerá seu Presidente e quatro Vice-Presidentes, levando
em consideração uma adequada representação geográfica e, em geral, o princípio de rotatividade e a contribuição que cada Estado tenha efetuado ao transporte aéreo da Região.
b) Estabelecerá o programa de trabalho a ser desenvolvido até
o final do ano em que se espera tenha lugar a próxíina Assembléia
Ordinária.
Nota: O grifado significa uma emenda ao texto atual.

2) A presente emenda ao Estatuto da CLAC entrará em vigor
definitivamente quando 13 Estados~membros tenham depositado o
respectivo instrumento de aprovação na Secretaria de Relações Exteriores dos Estados Unidos Mexicanos.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 92• SESSÃO, EM 22 DE JUNHO DE 1982
l . l - ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
I .2. I - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Emenda n' 2 de Plenãrio ao Projeto de Lei do Senado n' 93/80;
Projeto de Lei da Câmara n' 1/81; e Mensagens n•s 272, 374, 376, 379,
385/81, 8, 11, 12, 45, 16 e 37/82; Projetos de Resolução n's !92, 155 e
122/81; e Projeto de Decreto Legislativo n• 24/81 (redações finais).
1.2.2 - Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n' 125/82, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que altera a redação do 1"' §do art. 478 da Consolidação
das Leis do Trabalho, para o fim de garantir direito à indenização ao trabalhador despedido sem justa causa antes de completado um ano de serviço.
I.2.3- Requerimento

•

- N"' 138/82, de autoria do Sr. Senador Humbe.rto LJ.Lcena, de homenagens de pesar à memória do Ex~ Deputado Federal Renato Ribeiro C ou:
tinho. Aprovadot após usarem da palavra no encaminhamento de sua votação os Srs. Humberto Lucena, Agenor Maria e Aderbal Jurema.
1.2.4 -

Discurso do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Correspondência recebida
de apoio a campanha desenvolvida por S. Ex~ de combate ao tabagismo.
SENADOR ROBERTO SATURN!NO- Observações sobre a evolução da receita tributária do Estado do Rio de Janeiro.

I .2.5 - Apreciação de matéria

•

-Requerimento n"' 137/82, lido na sessão anterior, pelo qual o Senador Murilo Badaró requer a concessão deiicença de 60 (sessenta) dias
para tratar de interesses particulares.

l-2.5.1 - Questão de ordem
Suscitada pelo Sr. Bernardino Viana) relativamente aO cabimento da
proposição, à luz dos preceitos constitucionais que invoca.
1.2.5.2- Fala da Presidência
Resposta à questão de ordem formulada, no sentido do cabimento
constitucional do requerímento do .senador MuriJo Badarô.
1.2.5.3 - Interposição de recurso
Do Sr. _Aderbal Jurem_a, para o
dência.
1.2.5.4 --Intervenções

Plenárjo~

contra a decisão da Pr.esi-

Dos Srs. Alexandre Costa, Paulo Brossard e Dirceu Cardoso, sobre o
cabimento constitucional_ do requerimento em causa.
1.2.5.5 - Votação do recurso
Votação adíada, por falta de quorum.
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n"' 183/81, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande Ço Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove
milhões, trezentos e sess_enta 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 Cr$ 8.6!3.200,00 (oito milhões,
seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida con~
solidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 266(81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em Cr$ 39.300.000,00 (trinta e nove milhões c trezen_tos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de quorum.
-ProjetO de Resolução n9 25/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexãnia (GO) a elevar em Cr$ 7.279.000.00 (sete milhões, duzentos
e s_etep_ta e nove mil çr_lJ.zeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adi11c.la por falta de quorum.
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-Projeto de Resolução n9 33/82, que autoriza a Prefeitura MUnicipal de ltabira (SP) a elevar em Cr$ 29.745.360,00 (vinte i: 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 autoríza 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. Votaçiio adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução nv 108f8I, que autoriza o Governo-dõ Estado do Rio Grande do Sul a elevar ein Cr$ !0.027.899.259;79 (dez bilhões,
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida -consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nv 240/81, qUe autOriza a Prefeitura MUnicipal de Coxim (MG) i elevar em Cr$12.356.000,00 (doze milhões, trezentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projêlo-de Resolução nv 30/82, que-autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a elevar em Cr$ 159.638.841,00\cento e cinqllenta
e nove milhões, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e um
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 80/82, que autoriza a Prefeitura Mu-nicipal de Tocantinópolis (GO) a elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três
milhões trezentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e oito--cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada. Votacão adiada por falta de quomm.
-Projeto de Resolução n'1218f81, qUe aut0riz3. o Governo do Estado de Minas Gerais -a elevar em Cr$ 988.603.570,49 (novecCntOs e Oitenta e
oito milhões, seiscentos e- três mil, quinhentos e setenta cruzei"rOs e quareii~
ta e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de quornm.
-Projeto de Resolução nv 221/81, que autoriza o Governo do Estado do Ceará a elevar em Cr$ 25.239.000,00 (vinte e cinco IÍ1ilhões, dUzentos e trinta e nove mil cruzeiros), o montanfe de sua dívida consolid-ada.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nQ i4j82, que aUtoriza ·a--prefeitura Municipal de Jacíara (MT) a elevar em Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta
milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução nv 59/82, que autoriza o Governo do Estado
do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões,
setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei d_o Senado n9-13/79, de autO!-ia do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciáriá, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum.
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- 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 também integre a remuneraçãõ. votacão adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n<? 164/81, de autoria do Senador Luiz
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes Patrono da Força
Aérea Brãsilefri~ VOtacão 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 nO? 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 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 quorum.
-Projeto de Resolução nO? 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 dívída consolidada. Discussão
sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento nl' 309 j81.
-Projeto de Lei do Senado nv 309/79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da autoria contábil e dá outras providências.
DiscusSão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento
n• 35, de IJ8~._ __ _

•

•

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO -Liberdade sindical. Adoção
de outro cinto de segurança nos veículos automotores.
SENADOR MARTINS FILHO- Eleição da nova diretoria da OrganíZã:ç-ãO-d:iS- Cooperativas Brasileiras.
SENADOR PAULO BROSSARD BNDE.

Declínio dos recursos do

SENA_DOR LO MANTO JrJNJOR- Assinatura de convênio visando_ beneficíar os Munícípios de Juazeiro-BA e-Petrolina-PE.
SENADOR JOS~ L1NS- Esclarecimentos relativos a noticiário da
lroprensa, que procura envolver servidores do Banco do Brasil em financiamento concedido a cooperativa de sisai de CamPina Grande-PB.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2- DISCURSOS PRÓ FERIDOS EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. José Fragelli, pronunciado na sessão de 21-6M82.
Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão de 21-6-82.
3- MESA DIRETORA
4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 92' SESSÃO, EM 22 DE JUNHO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura

•

PRESIDf:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO E JORGE KALUME

os·

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

berto Saturnino- Be~editO-F~-r"fCifa .-:._Gastão Mtilier- José Fragel!iJosé Richa --Tafso Outra.

-Jorge Kalume- Eunice Michiles- Aloysio Chaves -_Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Bernardino Viana - Helvídio Nunes -José
Lins- Agenor Maria- Martins Filho- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho-João Lúcio- Luiz CavalcanteGilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy MagalhãesLomanto Júnior- Dirceu C3.fdoso- Moacyr Dalla- Hugo Ramos- R o-

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
éqmparecimento de 30 Srs. Senacf:ores. Havendo número regimental, declaro
abert~ a sessão.
Sob a proteção de DeuS inici~mos no~sos- irab_alhos.
O Sr. 1v-Secretário pfocederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

•
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EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•s 472 E 473, DE 1982
Sobre a Emenda n9 2, de Plenário, ao Projeto de Lei do Senado
n9 93, de 1980, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação,
em cinema, rádio e televisão da História do Brasil ou de seus vultos''.
PARECER N• 472, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Moacyr Da/la
Volta o Projeto~ esta Comissão, em virtUde daap_te~ent_açã_ç> 4~ -~~e~da
n9 2, de Plenário, de autoria d9 ilustte Senador AderQ_a_l_ JtJrema. __
2. A Emenda dã nova redação ao art. )9 do PrOjeto, i'eStdrigíndo a
obrigatoriedade de tomar por tema a História do Brasil ou alguns de seus vultos, na proporção de, pelo menos, 1 (um) em 5 (dOce) filmeS ou -novelas, às
produções finandada:s por empresas públicas.
3. Na Justificação, diz o Autor.: "Esta Emenda acaba_ com as_restric.õ~s
que se faziam ao projeto, baixando para um nível aceitável a exigência d"e produção de filmes históricos, restrita agoni" praticamente ?-O~ produtOres fiáanciados pela EMBRAFILME, e outras empresas públicas, as quais sendo repassadoras de recursos fin~nceiros- advindes do TesoUto, eStão e~_ cond,_ições
de submeter as atividades por elas financiadas aos interesses maiore:s do
País".
4. Constitucional, jurídica e regimental, a .Emenda desmerece qualquer
reparo, razão por que opinamos por stiã aproVaçio, qUaiÜo a tais aSpectOs.
Sala das ComisSõés; 14 de abril de J982-.- Aloyiio Chaves, Pi"r;sidente-:M oacyr Da/la, Relator -_Bernardino Viana - Raimuiul_o_ farente- Aderbal
Jurema_ --- Lenoir Varga~ - Dirce-u -cãrdoso -- José i.inS.
PARECER N• 473, DE 1982

Da Comissão de Educação e Cultura _
Relator: Senador Joã_o Calmon
Volta o projeto a esta Coriiissão, em decorrência da apresentação da
Emenda n9 2, de Plenário, de autoria do ilustre Senador Aderbal Jurema.
A Emenda tem como objetiyo principal, dar nova redação ao artigo ]9
da proposíção, como aduz seu aut_or~ "'acabando.qom a~.r~~triç9e.s qu~ s~~ra-.
ziam ao projeto; baixando para um nível aceitável aCxigê_rí"êia de prodw;ão de
filmes históricoS, restringindo aos produtores ftoanciaçl_q5_ pela EMBRAFILM E, e outras empresas públicas, as quais sendo repassa-dera-s de- reCursos financefros ad\•indos do Tesouro, estão em ço11:diçõ~ 9_e. submeter ~s atividades por elas finanCiadas aó-s iifferesses maiores do P~à··~---__ . -~Assim a Emenda apresentada em Plenário pelo ilustre Senador Aderbal
Jurema, merece acolhimento, pelo fato de aperfeiçoar, no mérito, o projeto,
limitando a obrigatoriedade a aqueles filmes que_ te_n~am sido financi~~os_
pelo Poder Público.
Isto posto, reputamo-la da maior oportunidade e co_nveniêncial--razã~
por que opinamos por sua aprovação.
Sala das ComisSões, 17 _de jtinho d~ 19~2: --:-:_ .tj."á__er,qq[_.[U(~'!!a,. P~~-SJ~~~~~
-João Calmon, Relator ~ Gas_tão Mül/er- Laê(ia de ~lcâniãra ~ Fra!lco_
Afontoro.
PARECERES N•S 474 E 475, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei da Câüiara n9 I, de 1981 (n'i' 865--C, de
1979, na Casa de origem), que "assegura matrícula, nas escolas de
qualquer nível, aos servidores que especifica''.

•

•

PARECER N• 474, DE 1982
Da Comissão de Constituitão e Justiça

Relator: Senador João Calmon
O Projeto em exame,_ originário da Câmara· dos Deput3dos, de autoria
do ilustre Deputado Evandro Ayres. de_ ~oura,, Vi.sa ( '!~~egilrir.m_atrícula,
nas escolas de qualquer nível, aos servidores que especifica e foi aprovado na
outra Casa do Congresso co)Tf pareceres favoráveis de- todas as Co.rnissões
Técnicas que se_ manifestaram sobre a matéria.
Opíilafldo sObre-a proposição, a Comissão de Educação e Cultura d_Q Senado Federal houve por bem, no intuito de tornar mªis_~pp_lícitO o·texto, de
apresentar Emenda aO Projeto, _assim_ cons~bstariciada,:~
Ao art._ L9 , dê-se a seguinte redação:
.. Art. J'i' ~ assegurado aos funcionários ·-oLr Sf:tvfdóres de sociedade de economia mista, fundação e empres-as-púb!icas e aos seus
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dependentes quando transferidos "ex officio ",a matrícula independente de vagas, nas escolas de qualquer nível, existentes na localidade para onde ocorreu a transferência."
Posteriormente e já em Plenário- nova modificaçãO ê sugerida,
esta para acrescentar, após a palavra .. transferido", a seguinte expressão: "no interesse do serviço".
É inequívoca a juridicidade e, bem assim, a Constitucionalidade da matéria,- daí pbt que, sob este aspecto; nenhuma objeção lhe pode ser oposta.
Concernentemente às emendas sligerídas, quer nos parecer que a matêria
atingiria melhormente os seus objetivos nos termos em que foi aprovada na
Câmara dos Deputados, posto que, o que se pretende não ê disciplinar a relaçª-o entre_ o_ servidor e o órgão_a_ que s~rve, __rr~:as ass<::gurar a esse servidor o
direito de prosseguir nõs s~Us es-tudõs,-direitO -que, sem-qualquer dúvida, deve
ser estendido, também aos seus filhos, sem discutir a·razãO pera qual foi o servidor transferido, fato, evidentemente, sem qualquer irilportânda.
Somos, assim, pela aprOV:ição do Projet<fde Lei di Câinara n'i' 1, de 1981
(_n9 865-C, de 1979, na Câmara dos Deputados), nos termos em que foi encaminhado a esta Casa.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1982.- A/oysio Cha1-·es, PresidentejQáo Cafinon, Relator-~ Búfz_Qi_âl'no Viafia - Raimundo Parentt: - Aderbal
Jurema --Leite Chaves - Almir Pinto - José Frage/li.

PARECER N• 475, DE 1982
Da Co.Uissão de EducaÇão e Cultur-a, sobre a Emenda n9 2, de
Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara n9 I, de 1981, (n'i' 865-C, de
1979, na Casa de Origem) que, "assCgura matrícula, nas escolas de
qualquer nível, ao~ servidores qUe espe-Cifica-,,-_

Relator: Senador João Calmon
Volta a esta Comissão o Projeto de Leí n9 I, de 1981, de autoria do ilustre Deputado Evandro Ayres de Moura, em virtude da Emenda de Plenário,
cujo o_bjetivo é acrescentar, após a palavra utransferido", a seguinte expressão: .. no interesse do serviço"~
_~m sua justi[í~~ção o autor da Emenda di~ q~~-:~_
ucom esta emenda objetivamoS situar o projetõ em seus íeSítímos-limites
de conveniência, uma vez que a &arantia que pretende estabelecer, da matrícula independente de vaga nos casos de transferência de funcionário ou servidor, só deve beneficiar aquele atingido pela remoção compulsória, ou seja, o
tranSferido_ por intereSse do sefvíço."
Mais adiante o ilust~e Senador JoSé Uns aduz que Hassim a transferência
voluntária não deve receber tratamento igual ao dispensado à hipótese em
que, coercitivamente, o servidor é compelido a mudar de domicílio, atendendO a remoçào de ofício".
O objefíVo fundamental do projeto é assegurar aos funcionários ou servidOres de sociedade de economia mista, fundações e- empresas públicas, e aos
seus_dependeTJ-!CS, matriculas nasesc?las ~e qualque_r nível, independente de
vig~_s-~-~~~-ll!ç_~ n_ã._§__çiQªçl~ g_g_ri_[x"ªi!:m_<i_g_mlc!H_Q,__p:Q_r _forca de transferência.
Assim a emenda _apre-sentada em plenário vem aperfeiçoar o projeto em
exame, attéscentando após a pãlavra utr-ansferido" a expressãO "no interesse
do serviço".
Isto posto, somos favoráveis à Enúmd3. n9 2 (de _rjleriârio) de autoria do
ilustre SenadOr José Lins, ao ProJeto de Lei n'i' 1, de 1981, por considerá-la
justa e oportuna, e julgá-la conveniente.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1982.- Aderba/ Jurema, Presidente
-João Calmon. Relator-- Gastão Müller- Laélia de Alcântara- Franco
Montoro .
PARECERES N•S 476, 477 E 478, DE 1982
PARECER N• 476, DE 1982
Da Comissão de Economia, sobre a l\1ensagem n9 272, de 1981
(n9 423/81 na origem), do Senhor Presidente da República, propondo
_ao Senado Federal ~ja autorizada a Prefeitura Municipal de GUaxupé(MG) a elevar em Cr$ 184.350.600,00 (cento e oitenta e quatro milhões, trezentos_ e cinqüenta mil e seiscentos cruzeiros) o montante de
soa -dívida consolidada interna.

Relator: Senador José Fragel/i
O ~enll2!J>resi~_ep_!_~ ~a ?.epúbliC? _encaminha ao exame dO Senado Few
der_~l (art. 42,_ it~m _VI,_ d~ C:~mst_ it~ição), ~Prop?sta nO- sentído de qu~ seja a
PrefeitUra MUnicir)ai Cfe --G-Ua:XuP~~ (MGf autoriZada a eTC:var em CrS
rE4.350.600,00 (cento e oífefl(ã e quatro milhões, trezentos e cinqUenta mil e
_seiscentos cruzeiros) o montante de_ sua dívida consolidada interna, a fim de
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qUe possa contratar empréstimos no valor global acinú1~ junto à Caixa Eco&
nômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação (BNH), valor correspondente a 210.000 UPC,
considerando o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86; -vigente em abrilj81.
2. Características das Operações:

8. Ãtêrididas as exigências das narinas_ vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolb~ento da presente mensagem, na
forma do segu-inte:
PROlETO DE l,l.ESOLUÇÃO N• 87, DE 1982

Autoriza a Prtifeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
ÇrS J84.350~6()(L00 (cento e oit~ntp. e quatro milhões, trezentos e cinqüenta -mil e üiscento.S cruzeiros) o montante de sua dfvida consolidada interna.

Operação 1:
A- Valor: Cr$ 158.014.800,00 (correspondente a _180.000
UPC de Cr$ 877,86 em abril/81); B-Prazos:
I -de carência: até 36 meses, contados a partir da última Iibe~
ração dos recursos;
2- de amortização: até- 360 mi.Ses;C- Encargos:
1- juros:
a) durante a carência: até I% a.a.;
b) após a carência: até 1,ó% a.ã~;
2 - correção monetária: trimestral, conforme as variaçõeS da
UPC;
3 - següros previstos pelo- Sistema FlriancCi"ro de HaSiiaçãO
(SFH);
D - GarãiltiaS: primeira e esPeciãf hipOteca doS lotes de tef-re:
no e das habitações a serem construídas, bem como a vinculação das
quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM);
E- Destinação dos recursos: construção de 600 unidades habitacionais de interesse social, com valores unitârios limitados ao
máximo de 300 UPC, destinadas a trabalhadores com renda de até 3
salários míitimos, aos ·quais o fincirlciamento será tfiOsfeiido após a
comercialização de tais imóveis.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 E: a Prefeitura Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais,
nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de !976, do Senadó Federal, autorizada a elevar em Cr$ 184.350.600,00 (cento·e oitehta e quã~
tro milhões, trezentos e cinqUenta mil e seiscentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimos no
valor global acima, juilto à CaiXa ~EConOm-Ica do Estado dC Minas Gerais,
esta na qualidade de agente financeiro do Banco N acionaJ da Habitação
(BNH), destinados à construção de seiscentas unidades habitacionais de interesSe sOéial e exeCtú;-ão-das obras-de infra~e5trutura urbana necCssârias~ na~
quele 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.
Sala das Comissões, 24 de março de 1982. -José Richa, PresidenteJosé Fragelli. Relator- AlbertQ Silva- Lenoir Vargas- Bernardino Viana
- Benedito FerrelrÇ!_ - Luiz CaValcCznte. - - -

3 - se"gtifos previstos pelo Sistema Financeiro de Habitação
(SFH);
D -Garantia: viili:ulação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);
E- Destinação dos recursos: execução de obras de infra~
estrutura urbana necessárias à construção das 600 unidades habita~
cionais, objeto- âà Operação I.
3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financi_ador as operações
de crédito sob exame são viáveis econômica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguinte elementos principais:
a) Lei n9 856, de 27~12-80 aiúorizadora das operações.
b) Exposição de Motivos (EM n• 205/81, do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exml? Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetário Nacional ao apreciar a proposta, manifestou-se fãvoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 29 da Res. nl? 93, de 1976, do
Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Cential do Brasif - Depciftamento da .DiVida
Pública, favorável ao Pleito.
5. Con"siderado todo o endividamento da refeiida entidade (intra + extralimite +operação sob exame), verifica-se que seriam ultrapassados os tetas
que lhe foram fixados pelos itens I, II do art. 2• da Res. n• 62, de 1975.
6. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite que; por força das
disposições contídas no art. 29 da Res. nl? 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens I e II) fixados no art. 2• da Res. n• 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados piOVêm do Banco Nacional da Habitação.
7. Além da característica das operações - extralimites - e segundo
conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do.comprOmis-so
sob exame não deverá acarretar maiores pressões na execuÇão orçamentária
dos próximos exercícios.

•

PARECERES N•s 477_ E 478, DE 1982
-~Bobre

o Projeto de Resolução o'? 87, de 1982, da Comissão de
Economia, que ''autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a
elevar em Cr$ 184.350.600,00 (cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e cínqüenta miJ e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna''.

Operação 11:
A- Valor: Cr$ 26.335.800;00 (correspondente a 30.000 UPC
de Cr$ 877,86 em abr/81);
B- Prazos:
1 -de carência: até 18 meses, contados a partir da última liberação dos recursos;
2--de amortização: até J60 meses;
C - Encargos:
1 -juros:_ f% a.a. pelo repasse;2 ...... correção monetâria: trimestral, Conforme as variaÇões da
UPC;
-----

Junho de 1982

PARECER N• 477,DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Bernardino Viana
prOjeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado
Fe-deral, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem nl? 272/81 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupê
(MG) a contratar Ç>perações de crédito no valor de Cr$ 184.350.600,00 (cento
e oitenta -e quatro nÜlhões, trezentos e cinqüenta mil e seiscentos cruzeiros)
destinadas à construção de seiscentas unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura ilecessârias, naquele MunicípiO.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parágrafo úilico do artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo arti~
go 29 da Resolução n~? 62, de 28~10-75, tambéin da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto d~ vista que nos compete examinar verifica-se que todas as formàliàades .fõi·am atendidas, não havendo óbice à tramitação norlnal da preSente pfi:ipósição poTqtiàntojUrídiCa, co:OstitudOrial e- de boa têcnica legislativa.
Sala das Comissões, f9 de màio_ de 1982. -~ 4ioysio _Chaves, Presidente
- Bernardino Viãna, Relator .:.. Raimundo Parente - Aderbal Jurema -:.__
TanCredo Neves~João Ca/mon- José Lins- Almir Pinto- José Frage/li.
--"--~0

PARECER N• 478, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador· Moacyr Da/la
A-rna:iéria sOb nOssa apreciação, já exaustivamente analisada pela autora
do projeto em tela, objetiva auto"rizar a Prefeitura Municipal de GuaXupê
(MG), nos termos do que estabelece o art. 2• da Resolução n• 91, de 1976, do
Senado Federal, a contratar operações de crédito no valor de Cr$
184._350.600.00 (cento e oitenta e quãtro milhões, trezentos e cinqüenta mil e
seiscentos cruzeiros), destinadas à cons~rução de seiscentas unidades habitacionais de inteiesse social execução das obras de inf;a-estrutura urbana necessárias, naquele Município.
A proposição mereceu a-ac~_lhida da Comissão de Constituição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos -~spectos que_ C?J!!PC?_t~rn a es_te Qrgão Técnico examinar, entendemos
qu_e o pleito deva ser ãtendido nos termos do proposto P.ela Comissão de Eco-

•
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nomia da Casa, visto que .a operação de crêdito a ser autorizada terá grande
impacto sócio-econômico para a Região.
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1982.- Lomanto Junior, Presidente
- Moacyr Da/la, Relator- Gastão Miiller ,.-Alberto Silva- Aderba/ Jurema - Benedito Ferreira Maria.

Amaral Fur1an -

Affon$__0 i::amargo -

Ãgenor

PARECERES N•s 479, 480 E 1981, DE 1982
PARECER N• 479, DE 1982

3 - seguro previsto pelo Sistema Financeiro de Habitação
(SFH);
4 - taxa de administração do BNH: I% sobre cada liberação;
D- Garantia: vinculação ·de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);

E- Destinação ·dos recursos: execução de obras de ínfraestrutura urbana necessária à construção das ISO unidades habitacionais, objeto da Operação I. n

3. Temos os seguintes documentos principais:
a) Parecer do órgão financiador concluÚ1do que a operação sob exame é

•

Da Coinissão de Economia, sobre a Mensagem n'l 374, de 1981
(n9 569/81 - na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Nova Resende (MG) a elevar em CrS 65.067.975,00 (sessenta e dnco
milhões, sessenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.

Relator: Senador Lenoir Vargas
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente da

R ~pública propõe ao Senado Federal seja autorizada a Prefeiturfl Municipal
de Nova Resende (MG) a elevar em Cr$ 65.067.975,00 (sessenta e cinco mi-

lhões, sessenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna, mediante contratÇJ junto à C~iXa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação. destinadas à Construção de 150 u_nid_ades habit.acionais de interesse social e à execução das obras, de infra-estrutura necessária, naquele Município.
2. As condições da _operação são as seguintes:
Caracteristicas das operações:
Operação 1:
A- Valor: Cr$ 55.772.550,00 (correspondente a 45.000 UPC
de Cr$ 1.239,39, em out/81);

B- Prazos:
l -de carência: até 36 meses, contados a· partir da última liberação dos recursos;
2- de amortização: atê 360 meses;

•

b) Lei Municipal n• 331, de 13 de outubro de 1981;
c) Exposição de Motivos (n' 334/81) do Senhor Ministro de Estado da

Fazenda ao Ex9 Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional ao examinar o presente pleito, concluiu pelo deferimento do pedido na forma do art. 2'í'_da Res. n'l93, de 1976, do Senado Federal; e,
d) pareceres do_ B_a_nco Centra.l do Brasil e do_ Conselho Monetário Nacional, favoráveis.

4. Por força das disposições contidas no artigo 2'1 da Resolução n9 93,
de 1976, não se aplicam os limites fixados no art. 29 daRes. n<J 62, de 1975,
ambas cio Senado ~edera~, ~aja vis~a qUe os recursos a serem repassados provê~ do BancÕ N3cional da -Hãbitação.
5. E a seguinte a posição da dívida consolidada interna da pleiteante:
(I'_Qsição em 30-9-81). Valpr em Cé$ mil

A - lntralimite
2.034,7
B -- Extralimite-.... _, ..... ., ... ~~-·..-~-~~-·-· ..
C - Operação sob exame ....... , ...•... , . 65.0(í8,0
D - Total Geral ......................... ;+x67.107,7

6. Dessa forma, após a realização da operação extramlimite sob exame,
a dívida consolidad~ intrena (intraUmite + extralimite) do l'v,funicípio de
Nova Resende (MG) ext!apolaria o limite que lhe foi -fixado, para o presente
exercício, pelo item I do artigo 29 da Resolução n9 62/75, sendo importante
ressaltar que "a inclus-ão da operação relativa à construção das ISO unidades
habitacionais (45.000 UPC) no cômputo do endividamento do aludido Mu-

nicípio é de carãter temp0rá-r1o, umi vez que VenCido o seu prazo de carência,
os compromissos de tal -einpréstimo jiirito à Caixa Econômica do Estado de
C - Encargos:
____ Minas GeraiS Serão repãsSados pela Prefeitura aos adquirentes das moradias
a serem construídas.
1 - juros:
7. Pcii outro lado, o ••Orçamento da pleiteante -para o corrente ano Prea- durante a carência: atê 1% a.a.;
vê a realização de receita de Cr$ 22.554.300_(deduzidas as operações de crédi·
b- após a carência: atê I ,6% a.a-.;
to) e sua margem de poupança real (CrS 4.2-93,8 mil) mostra-se bastante supe·
2- correção monetária: triniestral, conforme as variações da
rior ao maior dispêndio no valor de Cr$ 929,7 mil que a sua dívida consolidaUPC;
da interna apl-esentará após a efetivação dos empréstimos extralimites de que
3 -seguros previstOs pelo Sistem_a Financeiro de Habiação
se trata, valendo acrescentar que, na determinação de tal dispêndio a ope(SFH);
ração relativa à construção das moradias (45.000 UPC)_ somente foi conside4- taxa de administração do BNH: 1% sobre cada liberação;
rada até o têrmino de sua respectiva carência, haja vista que, conforme espeD- G<iranti3.s: primeira e especial hipoteca dos lotes de terrecificado no parágrafo anterior, dali por diante não caberá mais ao referido
no e das habitações a serem construídas, bem como a vinculação de
Município a responsabilidade pelo seu ressarcimento••.
quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM);
8. Assim, atendidas as exigências constantes nas normas vigentes e no
E- Destinação dos recursos: construção de 150 unidades haRegimento Interno, esta Comissão opina favoravelmente ao pleito contido na
bitacionais de interesse social, com valores unitários limitados ao
presente Mensagem, apresentando, para tanto, o seguinte
máximo de 300 UPC, destinadas a trabalhadores com renda de até 3
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 88, DE 1982
salãríos miniiDos, aOs quais o financiamento setã transferido após a
comercialização de tais imóveis.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Resende ( MG) a elevar
em Cr$65.067.975.()0 (sessenta e cinco milhões, sessenta e sete mil,
Operação II:
novecentos e setenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consoA- Valor: Cr$ 9.295.425,00 (correspondente a 7.500 UPC de
Cr$ 1.239,39, em out/81);

B- Prazos:
1 -de carência: até 18 meses, contados a partir da última liberação dos recursos;
2- de amortização: até 360 meses;

•

viável econômica e íuiariceiramente;

C - Encargos:
I -juros: I% a.a. pelo repasse;
2- c_orreção monetária~ trimestral, conforme as·v-ariações da
UPC;

lidada int_ern_a.

O Seriado
Federal resolve:
.

.

Art. J'l E a Prefeitura Municipal de Nova Resen.de, Estado de Minas
Gerars·, nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, ilutorizada a elevar em CrS 65.067.975,00 (sessenta e cinco milhões, sessenta e sete mil, novecentos e sete_nta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, afim de que possa contratar ope·
rações de crédito no valor global acima, junto à Caixa Econômica do Estado
de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeirO do Banco Nacional
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da Habitação, destinadas à construção de 150 unidades habitacionais de interesse social e à execução das. obras de infra~estrutura necessária, naquele Municí}jíó, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 2'i' Esta resolução entra em vigOr na dafa_ çle sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de março de 1982. - José Richa, Presidente Lenoir Var~as, Relator- José Fragr:lli --Alberto Silva- Bernardino Viana
·
·
- Benedito- Ferre{ra.
PARECERES N•S480 E 481, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n<? 88, de 1981, da Comissão de
Economia, que autoriza a uprefeiturã Municipal de Nova Resende
(MG) a elenr em CrS 65.067.975~00 (se.ssenta e cinco milhões, sessenta e sete mil, novecentos e seh.nta e cinco cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna".

Relator: Senador Bernardino Viana
A ComíSsão de Economia apres_enta projeto-de re5oluç-ão qUe autorhà. a
uprefeitura Municipal de Nova Resende, Estado de Miilas Geraís nos tC:rmos
do art. 2"' da Resolução n<? 93, de II de outubro de 1976, do Seliã"do Federal, a
elevar em CrS 65.067.975;00 (séSSenta e cinco ·rnilliO-e~seS:Sêíifâé Sête·mn;-no-vecentos e setenta e cinco cruzeiros} o· màntarififde-Süa dívida OOl:iS(ilidãdã.iTIterna, a fim de que possa contratar operação de- empréstimo· Tló -VaiO i- glo_bal
acima, junto à Cai'\'!_Econôrnicà do Estado d'e-Mli-laS"Ci"etãfS,'e5tana: ciUãlfd~
de de agente fiitanceüo--do Banco Nacional da Habitação, distirlãCfO--à-Cõ-ristrução de L50 unidades habitacionais de inferesse· Soiial e à··exeCuÇàO--das
obras de infra-estrutura necessária, naquele MunlC"ípio obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, nO--reSPectiVO-j)fOcesso;·,~
2~ E~quadra-se a operação ao disposto no··art. 2'» da Resolução n~' 93,
de 1975 (alterou a Resolução n"' 62, de 1975), pois"os -recursoS -serão pi0Venlerfte5 do Banco Nacional da Habifação - ·sN H, e, dessa forma, êOnsfdera~da extralimite.
3. _No processo; encontram~se ~s- seg~ünies docuiri.enios··e-refe!~nC!as
prittcipaiS:a) Lei Municipal n"' J3f, de 13 de outubro de 1981, autorizadora· da operação;
b} Exposição de Motivos (EM n• 374/81) do Senhor Mrnisiro "de Estado
da Fazenda ao Exm~ Senhor Presidente da Repóblica, comunicando que o
Conselho Monetário Nacional, ao- apreCiar a prOposta, marlifeSiOti-se favoravelmente ao pleito formulado enferme o art. 2ç da Res. n'i'-~,
1976, -d-O-Senado Federal; e
c) parecer, do Banco Ceittral do Brasil- DePaiiamento de Operações
com Títulos e Valores Imobiliárió-5- que Coricluiu pelo deferimento do pedido.
4. Há a ressaltar que o projeto ObedeceU o disposto no art. 42, item VI,
da Constituição; atendeu as normas 1egais (Resoluções n'?s 62, de 1975 e 93;
de 1976), e, aínda, o estabelecido no Regimento Interno (art~ 10~. item II).
5 . .-Ante o exposto, opinãmos rio sentido da normal tramitação do projeto, uma vez que constitUcional e jurídiCo.
Sala das Comissões, 19 mai_o de 1982. - Aloys-io- Chaves, Presidente ~
Bernardino Viana, Relator - Raimundo Parente - Aderbal Juremo - Tan~

ae

Ne~·es-

2. Na forma do art. 29, ifeffi IV~ da Rt!Solução n9l32, de 1979, do Senado Federal, as proposições que envolvam ·operações de crédito internas e externas, de qualquer natureza, em que um ou mais municípios sejam parte in~
teres.sada, deverão mere.cer estudo e parecer desta Comissão.

· 3:- o·projcto:em -Dauhl~tá refadol)~dO c~Onl a constfl,!ção de 150 uflidades bàbitacionais de interesse social e à execução das obras de infra-estruturã
necessária, naquele Munkípio.
4. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do projeto de resolução
de autoria da Comissão de Ec~nomi<.!_, ora -~ob ~osso exame.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1982:-=- LOmanto Júnior, Presidente
~ M_oacyrDalla. Relator_- Alberto Silva_- Aderbal Juremo- Benedito Ferreira -- Ãmartil Fur(an -=-- Aj}onso Camargo - Agenor Afaria.

João Ca/mon- José Lins- Almir Pinto __;,_"José Frage/li.
PARECER N• 481, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador M oacyr Da!!a
A Comissão de Economia, como conclusão de Seu parecer sobre a Mensagem nll 374, de 1981, do Senhor Presidente da República apresentou projeto
de resolução que, uautoriza a Prefeitura Municipal de Nova ReSend-e, Estado
de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n<? 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado F,.ederal, a elevar em CrS 65.067.975,00 (sessenta e cinco
milhões, sessenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco-cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar operações de crêdito
no valor global acima, juntO à CaiXa Económica do Estado de Minas Gerais,
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinadas à construção de 50- unidades habitacionais de interesse Social e à execução das obras de infra-eStrutura necessária, naquele Município, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.

•

PARECERES NoS 482, 483 E 484, DE 1982
PARECER-N• 482, DE

PARECER No 480, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

credo

J unhº de 1982
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Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nO? 376 de 1981
(n"' 571, na origem), do Senhor Presidente da República, submet<:!ndo
à aprovação do Senado Federal; PrOPOsta par& que seja autoriz&:da a
Prefe-itura 1\'lunicipal de Ponte Nova (MG), a contratar operações de
crédito no valor de ~rS 4_33:-786.500,00.

Relator: Senador Lomanto Júnior.
Corn_ª-.._Mensagem n"'-376/81 Q~hor PreS;ide_q_te_d_a_Repúblíca_ submete
à--d~IiQer<!ção _do Senado Federal, pleito-da Prefeitura Municipal de Ponte
Nova (MÇJ)_1__ qJ,J~ qbj~?]-'!_a__c_OIJtra_tar,ju_n_tQ à~Ca,i_X._t!~&:onômica~do_Estado de
Minas Ge~isJ ~~an~ qualíd<!de 9e age_nt~_fi_naoGeix:.o do B_anco Nacional da
Habitª-ção, as seguintes Ôperações de crédito:
•'CaracterístiCas··das. o-pei-açôeS:
Operação 1:

A- Valor: Cr$ 371.817.000,00 (correspondente a 300.000
UPC de Cr$ 1.239,39 em Out/8I);
B --Prazos_:
1 -_de carência: até 36 meses, contados a partir da última liberação dos recursos;
. 2 - de amortização: até 360 meses;
C- Encargos:
I - juros:
aJ durante a carência: até 1% a.a.;
b) após a carência: até 1,6% a.a.;
2 - correçãO: monetáTía: ti-íme5tial, -conforme as__ variações da
UPC;
. 3 __;"segurOS previStOs pelo Si"Stema Financeiro da Habitação
(SFH);
..
... ..
....
D --Garanti"ãS: primeira e espeCial hipoteca dos lotes de terreno e das habitações a serem construidas, bem como a vinculação de
--quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);
E- Pestil}açào dos recursos: construção de 1.000 unidades
habitacionais de Tnteresse social, cOin valores unitários limitados ao
máximo de 300 UPC, destinadas a trabalhadores com renda de até 3
salários mínimos, aoS quais o financiá.inento serã transferido após a
comercial~zação de tais imóveis. ·
Operação fi:
A - Valor: Cr$ 61.969.500,00 (correspon-dente 50.000 UPC de
Cr$ 1.239,39 em Outf81); ··
B- Prazos:
1 ~- cl_e c;:arên?ia:. a_té 1.~. 1?1-es~, contado~ a partir da última libefaf;ão dos r~curSos; . . . ·. ~ -. .

2 - d~ amortização: até 360 meSes;
C - Encargos:
1 -juros: 1% a.a. pelo repasse;
2 --correçãO monetária: trim~trai, :cOOfõrme as variaÇões da
UPC;
3 - segUros previstos pelo Sistema Financeiro da Habitação
(SFH);
D- Garantia:_ vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM);

•
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E - Destinação dos recursos: execu_ção _de obras de i]lfraestrutura urbana necessárias à construção das 1.000 unidades habitacionais, -objetívo da Operação 1''.

•

O Conselho Monetârio Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pleito, por entendê-lo técnica e financeiramente viâvel, não devendo os seus encargos gerar maiores- pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.

No mérito; os empreendimentos a serem financiados pelas presentes operações de crédito determinarão impacto social positivo na região beneficiada
pelo projeto.

•

Ante o exposto, somos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 89, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponte No~·a ( MG) a elevar
em Cr$ 433.786.500/)0 (quatrocentos e trin_ra e três milhões, setecentos e aitenra e seis mil e quinhentos cruzeiros) o m_onrante de sua dívida
consolidada interna.
O Senado Federal reso_lve:
Art. I<:o E a Prefeitura Municipal de Ponte Nova (MO), nos termos do
artigo 2<:o da Resolução n~' 93. de ll de outubro de 1976, do Senado Federal,
autorizada a elevar em CrS 433.786.500,00 (quatrocentOs e trínta -e três niilhões, setecentos e oitenta e s_eís mi) c qu!_nhcntos cruzeiros) o_montante de
sua dlvida consolidada ínterna, a fim de que possa contratar e-~ préstimos que
perfaçam esse valor acima, junto à Caixa Econômica do ç:stado de Minas Gerais, esta m.1 4 ualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação,
destinados 11 construção de 1.000 (hum mil) unidades habitacionais de interesse sociJ:l, Ixm corno obras de infra-estrutura urbana necessárias a esse empreendimento, naquele Município, obedecidas as condições admiâdãS P'éiõ
Banco Ccntral_do_ _Bru_$il, no r~s_pectivo processo.
2~'

Art.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
das Comissões, 6 de janeiro de 1982. -José Richa, Presidente Lomanto Júnior, Relator- Gabriel H~rmes- Luiz Cavalcan~e -José Caixera - Bernardino Viana·- José Lins - Benedito Canelas.
Sal<.~
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PARECER N• 484, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Moacyr Da/la
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisada pela au-

tora do projeto de resolução, em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municí~
pai de Ponte Nova (MG), nos termos do que estabelece o art. 2~' da Resolução
n9 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 433.786.50Qj)o (CfUUtrOCentoS:'e frírifa e três ffi11hões, setecentos e oi~
tenta e seis inil e quinhentos cruzehoS-) destinada a financiar a· construção de
1.000 unidades habitãcíonã.ls de intúi.<>Se soCial, naquele Município.
A p·roposição mereceu a acolhida da Comissão d.e Constituição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais~ pertinentes ao assuntó,
Nos aspectos que competem a este Ôrgão TéCnico examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa. visto que a operação de crédito a ser autorizada produzirá
grande impacfo sócio-econõmico para a Região beneficiada pelo investimento.
Sala das Comissões, 17 de junho Qe 1982.- Lomanto Junto r, Presidente
- Moacyr Dalia, Relator- Gastão Müuller- Alberto Sllva- Aderbal Jurema - Benedito Ferreira - Amaral Furlan - Affonso Camargo - Agenor
Maria.
PARECERES N•s 485, 486 E 487, DE 1982
PARECER Ni>

485, DE 1982

Da Comissão de EcQnomia, sobre a Mensagem n9 379 de 1981,
(n~' 574/81, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo ã aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a Pref~itura Municipal de Riacho da Cruz (RN) a contratar operação óe ciêdito no valor de Cr$ 3.072.000,00 (três milhões e setenta e
dois_.mU cru!,ejr_Q~).._ __ . __ , _______________ _

Relator: Senador Gabriel Hermes
Com a Mensagem n9 37_9/81~ o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Riacho da
Cruz (RN) que objettva co"ritratar, junto ã Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recurso_s do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, a· seguinte operação de crédito:
CaracterístiCas da operação:

PARECERES N•s 483 E 484, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolu~ão n~' 89, de 1982, da Comissã_o de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Ponte Nova
( M G) a elevar em Cr$ 433.786.500,00 {quatro-centoS e- trinta e três
milhões, setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos cruzeiros) o moo~
tantc de sua dh:lda consolidada interna".
PARECER N• 483, DE 198:0
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Bernardino Viana

•

•

O presente projeto de resolução, da Comissão de Economia do Sena~o
Federal, como concltJsão de seu parecer sobre a Mensag~m n_~_ 376/81, do Senhor Presidente da _República, autoriza a Prefeitura Municipal de Ponte
Nova a contratar empréstimo no Vã.Tõr de Cr$ 433.786.500,00 (quatrocentos e
trinta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil~ quinhento~ cruzeiros),
destinado a financió.r a construção de 1.000 unida_des habitacionais de interesse social, naquele rnunidpio.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2~ da Resolução ri~' 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por seguinte, a não observância dos limites fixados n"o artigo 27 da ResÕluç.ão 119 ~;.;de 1975, também do Senado Federal.
Assim, verifíca-se qüe a proposição foi elaborada consoante a~ prescrições legais e regímen tais aplicâveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso
encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnj_ca legislativa.
Sala das Comissões~ 19 de maio de 1982._- Aloysio Chaves, Presidente
~Bernardino Viana, Relator - Raimundo Parenre -José Fragel/i - Aderbal Jur(!ma- Tancredo Neves- Almir PintO- Dirceu Cardoso, vencidoJoão CaJmon - Amaral Furlan.

A - Valor: Cr$ 3.072.000,00;
B- Prazos:
1 - de carência: 24 meses;
2 - de amortização: 120 meses;
C - Enc_argos:
l - juros de 6% a.a.;
2- correção monetâria: 40% do índice de variação das ORTN;
D -Garantia: quotas do Fundo de Participação dos Municípios- FPM;
E- Destinação dos recursos: construção de um Centro de Atividades Múltiplas.
O Conselho__Monc;_tário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido, por entendê-lo técnico e financeiramente viãvel. não devendo os compromissos decorrentes da operação de crédito sob exame acarretar maiores pressões na execução orçamentAria dos próximos exercícios.
No mérito, o empreendimento a $er financiado pela presente operação
de crédito se enquadra nas diretrízes opehtCTonais do F AS e tem grande repercuSSão sOcial para a área beneficiada pelo projeto.
Assim, acolhemos a mensagem nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 90, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz (RN) a elevar
em Cri 3,072.()()(),00 (três milhões. e_ setenta e doiS mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~' É a Prefeitura Municip_al de Riacho da Cruz, Estado do Rio
Grande do NOI-te, nq_::; termos- do arL 2~ da ~esoluçào n~' 93~ de 11 de outubro
de I '176, do Senado Federal, autorizada a elevar erTi CrS 3.072.000,00 (três mi~
lhões e setenta e dois mil cruzeiros) o -morii3Qte de s~a dívida consolidada interna, a fim de que possa conttatar um empréstimo de igual valor junto à Cai~
xa Econômica Federal, mediante a utílízação de recursos do Fundo de Apoio
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ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção de um Centro de
Atividades Múltiplas, 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.
Sala das Comissões, 6 de janeiro de 1982. -José Richa, PresidenteGabriel Hennes, Relator- Luiz Cavalcante- José Caixeta- Benedito Ca~
nellas - Bernardino Viana - Lomanto Júnior.

(cinqUenta e sete milhões, seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao B~nco
do Nordeste do Brasil S.A,, este na qualidade de gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste- FUNDURBANO, valor correspondente
; 65.614,107 UPC, considerado o valor nominal da UPC de 877,86, em
abril/81. ~
2.

PARECERES Nos 486 E 487, DE 1982

PARECER N• 487, DE 1982

Da CoritisSão de" Municípios
Relator: Senador Agenor Maria
A matéria sob a nossa apreciação, jâ exaustivamente a·naJisada pela autora do projeto de resolução, em tela, objetiva autorizar a Prefeitura-Municipal de Riacho da Cruz (RN), nos termos do que estabelece o art. 2' da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no
valor de CrS 3.072.000,00 \frêS!nilhões e setenta e dois mil cruzeiros) destinada a financiar a construção de um Centro de Atividades Múltiplas, naquele
Município.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Orgão técnico examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Eco~
nomia da Casa, visto que a operação de crédito a ser· autorizada produzirá
grande impacto sócio-econômico para a Região beneficiada pelo investimen~
to.
Sala das Comissões, 17 de junho de I982.- Lomanto Junior, Presidente
- Agenor Maria, Relator- Moacyr Dalla- Gastão Müller ·-Alberto Silva
- Aderbal Jurema- Benedito Ferreira- Amaral Furlan- Alfonso Camargo - Agenor Maria.
PARECERES N•S 488, 489 E 490, DE 1982
PARECER N• 488, DE 1982
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 385, de 1981
(n9 580/1981, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Sousa (PB) a elevar em Cr$ 57.600.000,00 (cinqüenta e sete milhões
seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

Relator: Senador Bernardino Viana
O Senhor Presidente da República encaminha a exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja aPre~
feitura Municipal de Sousa (PB) autorizada a elevar em Cr$ 57.600.000,00

Características da operação:

B- Prazos:
l -de carência: 24 meses;
2- de amortização: 96 meses;
C - Encargos:
I -juros de 10% ao ano;
2- correção monetária - idêntica à variação trimestral das
ORTN;
3 -taxa de administração - I% sobre cada desembolso;
D - Garantia:
Parcelas do Fundo de Participação dos Municípios- FPM;
E- Destinação dos recursos:
Construção de um terminal rodoviário na sede do Município."

PARECER N• 486, DE 1982
Da Comissão de Constituicão e Justiça

Assim, verifica-se que a proposição fõ-i elaborada consoante_ as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso
encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1982. - Aloysio Chaves; Presidente
- Bernardino Viana, Relator - José Fragelli- Amaral Furlan - Lenoir
Vargas -João Calmon - Tancredo Neves - Aderbal Jurema.

•

"A- Valor: Cr$ 57.600.000,00 correspondente a 65.614,107
UPC de Cr$ 877,86, referente ao 2• trimestre de 1981;

Sobre o Projeto de Resolucão n9 90, de 1982, da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitllra Municipal de Riacho da Cruz (RN) a elevar em Cr$ 3.072.000,00 (três milhões e setenta e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna".

Relator: Senador Bernardino Viana
O presente projeto de resolução, da Comissão de Economia do Senado
Federai, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 379/81, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitui_~--~unicipal de Riacho da
Cruz a cOntratar empréstimo no valor de CrS 3'.072.000,00 (três milhões c setenta e dois mil cruzeiros), destinado a financiar a construÇão de um Centro
de Atividades Múltiplas, naquele Município. O pedido foí 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 número 62. de
1975, tambêm do Senado Federal.
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3. Segundo o parecer apresentado pelo Orgão financiador, a operação
de crédito sob exame é viável eçonômica e financeiramente.
4.

O processõ é acompanhado dos seguintes _elementos principais:

a) Lei n' 1.010, de 26-6-81 autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n' 345/81) do Senhor Ministro de Estado

da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República. comunicando que o
Conselho Monetário Nacion-31, ao apreciar a proposta manifestou~se favora~
velmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Res. n9 93, de 1976, do
Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil Pública, favorável ao Pleito.

Departamento da Dívída

5 . . Considerando todo o endividamento da referida entidade (extralimite + operação sob exame), verifica-se que seria ultrapassado o teto que lhe foi
fixodo pelo item II do art. 2• da Res. n• 62, de 1975.
Trata-se, entretanto, de-Uma operaçao extra/imite a qual, por força das
disposições contidas no art. 29 da Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens I, II e III) fixados no art. 2• daRes. n' 62, de 1975, ambas do
Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do
Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste - FUNDURBANO.
7. Além da característica da operação- extralimite- e segundo con~
clusão do Departamento da Dívida Pública, a_ assunção do compromisso sob
exame não deverá a~rretar maiores pre~sões_ na execução orçamentâria dos
próximos exercícios.
8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Re~
gimento Interno. concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na
forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 91, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sousa ( PB) a elevar em Cri
57.600.000,00 (cinqiienta e sete milh-ões, seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Sousa, Estado da Paraíba, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 57.600.000,00 (cinqüenta e sete milhões, seisM
centos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste- FUNDURBANO- destinado à construção
de um terminal rodoviário, nã sede daquele Município, obedecidas as con~
dições admitidas pelo Banco Central do _Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1982.- Gabriel Hermes, Presidente
eventual -Bernardino Viana- Relator- Alberto Silva- Lenoir VargasBenedito Ferreira - José Lins.

•
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PARECER No 489, DE 1982

Relator: Senador Raimundo Parente
O projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do ~t.-ll_ado
Federal, como conclusão de seu parece! sobre a Mensagem n9 385 j81 do Senhor Presidente da República, autoriza_a Prefeitura Municipal de Sousa (PB)
a contratar operação de crédito no valo_r de CrS 57.600.000,00 (cinqUenta e
sete milhões~..- seiscentos mil cruzeiros) destinada à construçãO-de-um terminai
rodoviário, na sede daquele MunicíPio.
- -O pedido d_e autorização foi Tort~Ulado !lOS termos do preceituado no
parágrafo único do artigo 2• da ResolJção no 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observ-ância 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- qu-e todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto jurídica, constitucional e- de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 2 de junho de 1982.- Aloysio ChaveS. -pfe5ld(:IIieRaimundo Parente, Relator - Bernardino Viana -João Calrrion - lieneaito
Canel/as- Almir Pinto- José Fragelli- Dirceu Cardo~o. vencido - Moa-

cyr Da/la.

PARECER N• 490, DE 1982
Da Comissão de Municípios

A matéria sob nossa apreciação, jã exaustivamente analisada pela autora
do projeto de resolução, em tela, objetiva autonzar a Prefeitura Municipal de
Sousa (PB), nos termos do que estabelece o art. 29 da Resolução nti 93, de
1976, do Senado Federal, a contratar operaçã_o de crédito no valor de Cr$
57 .600Jl00,00 "(di1Qnenta e sete milhões e seiscentos mil cruzeiros), destinada
à construção de um terminal rodoviário, na se4~ dª_g_~~e Município.
A proposição m-ereceu a acolhida da Comissão _de Cons~_iti.Jiçãó e Justiça,
que o entendeu conforme os cânones legai pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Orgão Téc:nic_Q .examinar entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão d~ Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada propiciirã, à
sede municipal, melhor atendimento no setor de transporte de massa.
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das ComissõeS;- 17 de junho de 1982. ___::. Lomanto Júnior, Presidente
- Moacyr Dai/a, Relator ~Gastão Miiller ~Alberto Silva- Adúbal Jure-

Amaral Furlan -

Ajfonso Camargo -

Agimor

PARECERES N•s 491, 492 E 493, DE 1982
PARECER N• 491, DE 1982

•

Da Comissãº de Economia, sobre a Mensagem n9 08, de 1982 (n9
050/82- na origem), do Senhor Presidente da República, propondo
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Caarapó
(MS) a elevar em Cr$ 40-600-000,00 (quarenta milhões e seiscentos
mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna •

Relator: Senador Alfonso C amargo
O Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal (art.
42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a Prefeitura
Municipal de Caarap6 (MS) autorizada a elevar em Cr$ 40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos mil cruzeiros) ó montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto à CaiX:3. EConõmica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do FundO dci Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
-

•

"Caracterfsticas da operação:
A - Valor: Cr$ 40.600.000,00;
B - Prazos:
1 - de carência: I ano;
2 --de amortização: 9 anos;

Encargos:
1 - juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente;
2 - correção monetária: 60% do índice de variação das ORTN;
D - Garantia: Vinculação de cotas do Imposto sobre a Circi.Ilzção
de Mercadorias - (ICM); e
E - Destinação dos recursos: implantação de galerias pluviais,
guias e sarjetas.
- 3. Segundo o parecer apresentado pelo Orgão financiador, a operação
de crédito sob exame é viável econômica e financeiramente. ·
4· O p_rocesso é _acompanhado d_o~ se_gu.inteS elementos prinCipais:
aT Lei n9 160, de 19-11-80 autorizadora da operação.
h/Exposição de Motivos (EM n' 017 /82) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Ex.m9 Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetário Nacional ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ão pleitO fornluladO conforme o art. 29 da Res. n9 93, de 1976, do
Senado_Fed_eral; e
c) Parecer do Banco Centrar dO Brasil - Departamento da Dívida
Pública, favorâvel ao Pleito.
5. Trata-se, entretanto, de uma operação-extralimi_te, que, por força
das disposições contidas no art. 29 daRes. n9 93, de 1976, não se aplicam os
citados limites (itens I, II; e III) fíxados no art. 29 daRes. n9 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm
do Fundo de Apoio ao Desenvõlvimento Social- FAS.
6. Além da caracteristica da operação - extralim1te- e segundo conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
próximos exercícios.
7. Atendidas as exigêifcias das normas· vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na
forma do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 92, DE 1982

Relator: Senador Moacyr Da/la

ma - Benedito Ferreira Maria.
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PARECERES N•s 489 E 490, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n9 91, de 1982, da Comissão -de
Economia, que ''autoriza a Prefeitura Municipal de Sousa (PB) a elevar em Cr$ 57.600.000,00 (cinqüenta e sete milhões e seiscentos mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
Da Comissão de Constituição e Justiça

•
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Autoriza a Prefeitura Municipal de Caarapó ( MS) a elevar em
Cri 40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Caarapó (MS), nos termos do art.
29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro <:fe_l976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 40.600.000,00 (qUarenta milhões e seiscentos mil cruzeir9s) o montante de sua díyida consolidad;t in_terna, a fim ~e_ que poss:i contratar um empréstimo de igual valor, junto à CaiXa Econômica Federal, esta
na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS, destinado à ig1plantação de galerias pluviais, guias e sarjetas,
naquele Município, obedecidas as condições adi:nitidas pelo Banco Central
do Brasil. no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1982.- José Richa, Presidente- Af
fonso Camargo, Relator- Bernardino Viana- Gabriel Hermes- Luiz Cavancante - Lenoir Vargas.
-----PARECERES N's 492 E 493, DE 1982
Sobre. o Projeto ~e Resolução n9 92t de 1982, da Comissão de
Economia, que "autofiza a PrefeitUra MuniCipal de Caarap6 (MS) a
elevar em Cr$ 40.600,000,00(quarenta milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 492, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Moacyr Da/la
O projeto sob exame, de aUtoria da Comissão de Economia do Senado
Fed~::ral, como conclusãode s_eu parecer_sobre a MeD-sagem n9 8/82 do Senhor
Pr~sidente da República autodza a Prefeitura MuniciPal de Caarapó (MS) a
contratar jl!nlo à Caixa Econômita Fed_t::~al, _esta~ na qlJ_alidade.de agente financeiro do F AS, operação de crédito no valor de Cr$ 4o.6ÕO~OÓO,OÓ-(quaren
t~ ~i!hõ:s e se~~~nto_s _I?il ~~uze!ros) destinada à implantação-de galerias pluviais, gu1as e sarJetas, ilaquefe Munídpicf:
-- ··~
O pedido de autorização foi formulado rios termos do precehuado no
parágrafo único do artigo 2• da Resolução o• 93, de 1976, do Senado Federal
impli~ndo, por_ ~onseguirlte, a ?ão~observârlcia dos limites fixados pelo a:rti~
go 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75~ tambérri da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
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Do ponto de vista que compete examinar, verifica-se que todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação riormal da presente
bOi- lêC.rllCa legislativa.
proposição, pót,qilanto jurídica, constituciOnal
Sala das Comissões, 2 de junho de 1982. -A loysio Chaves Presidente Moacyr Dalla, Relator- Bernardino Viana- Raimundo Parente- Benedito
Canelas - -Almir Pinto - João Calmon - José Fragelli.

·e de

PARECER No 493, DE 1982
Da Comissão de Municípios
Relator; Senador Gasião-Müllef__ _

mites (itens, I, 11 e Iii) fixados no art. 2o daRes. no 6:I,de 1975, ambas do Sen"a_d() Fe9eral, _haja~i$ta, qu~ .os recursos ~s_eJ:__~_J·@_a;~sados provêm do Fuodõ de Apoio ão De"Senvolvimento Social - FAS_, __
6. Segundo conclusão do Departamento da Divida Pública, a assunção
do compromisso sob Cxame não deverá acaÍ-retaT ·pre;-S?e~ na execução ofÇamentáría dos próximos "!X~:;.cícios.
·-=~
7. Atendid;'!' · "l(igêndas das normas vigentéS~e as disposições do Regimento Interno
~mos pelo acolhimento_~ presente mensagem, na
forma do seguin·

! ,;OJETO ' . KcSOLUÇÃO No 93, DE 1982
A matéria sob nossa apreciação, já exaustivamente-afútlisada pela autora
Autoriza a Prefeitura Municipal de Gurupi- (GO) a contratar
do projeto de resolução, em tela, objetiva autorizar a: Prefeitura Municipal de
operação de Crédito no valor de CrJ 14.422.000,00 {catorze milhões,
Caarapó (MS), nos termos do que estabelece o art. 29 da Resolução nll 93, de
quatrocentos e vinte e dois mil cruzeiros).
1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
0- Senàdo FedeniJ -r~oÍve:
~~40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos mil cruzeiros), destinada à implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas, naquele Município.
Art. 111 E: a ?refeit~r;:M~-~~~l.Pa.i Q~~Q!!f~Pi:-E~t"~do de Goiás, nos terA proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e Justíç3.·,
mos do art. 2' da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fedequ_e a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
ra_!: ~utorizada a co~t_ratar op~raçã~ d~ ~~~~ito np v~l9rcJe Cr$ 14.422.000,00
Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico examinar, entendemOS
-(ca!'?r~e __ ITiifhÇi_es, -c:i~~_tro_çe.P_i_Q~-i~Vi_Dt~_~ifõis~Cni~ -_c_t,uZeiros), junto à Caixa
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela ComiSsão de ECo-- - ECoTiômica Feder~_, esta _tjª__ _q~?l!QAçi~ __çle_<lg~nte.~nceiro do Fundo de
nomia da Casa, visto que a_operação de Ci-êdho a ser â.tiiorizada enseJará me- - -Apoio ao DCser~volvimento~9cial ~I: AS._ Qestina(jª-~ construção de creche,
naquele município, obededdãS as condiç-Ões-adlniiid.;:s pelo Banco Central do
lhorias relevantes no sistema de saneamento básico do Município.
Brasil, no respectivo processo.
::
Ante o exposto, somos pela a aprovação do Projeto.
-- Art.~ 29 Esta resOlução entra em ví&o-i na dat~' de sua publicação.
Sala das Comissões, I 7 de junho de 1982. -: Lomanto_/ú_11ior,_ Presidei1.te
- Moacyr Dal/a, Relator Gastão Müller- Alberto Silva- Aderba/ Jurema
Sala das Comissões, 24_de março de 1982. ~José Richa, Presidente-Benedito Ferreira- Amaral Furlan- Alfonso C amargo- Ag_e_nor Mcu:lp,
Bernardino Viana, Relator - Benedito Ferreira - Luiz Cavalcante - José
Fragelli - Alberto Silva.
PARECERES Nos 494, 495 ~ 496, DE 1982

PARECER No 494, DE 1982
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nll II, de 198i(nll 053/82 - na origem), do Senhor Presidente da República, pro~
pondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Gurupi ( GO) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
14.422.000,00 (catorze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil cruzei~
ros).

•

•

PARECERES N•s 495 E 496, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução nll 93, de 1982, da ('omissão de
Economia, que uautoriza a Prefeitura Municipal de Gurupi (GO) a
elevar em Cr$ 14.422.000,00 (quatorze milhÕfs, quatrocentos e vinte e
dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
P=:t~

PARECER No 495, DE 1982
Comi_ss.àQ ~e. Çonstit_uição e J.ustiça

Relator: Senador Benedito Ferreira
Relator: Senador_ Raimundo Parente
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe0 projeto Sob -eXame, de -a_uloria da Comissão cte- Economia do Senado
dera! (art. 42, item VI, da ConstitUição), proposta no sentido de que seja-a
Prefeitura Municipal de Guru pi (GO) autorizada a cOritratar" operação~dê-- -Federal, como conclusão de seu parecer _sobre a Mensagem n~' 11/82 do Secrédito no valor de Cr$ 14.422.000,00 (catorze milhões, quatrocentos e vinte e --- nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Gurupi
dois mil cruzeiros) juntO- à caixa EcOnômica Federal~ eiiá. na·qua:Iidade de
-(GO}"ãcOntratar operação m:-cr-édifõ no valor de CrS 14.422.000,00 (quatoragente financeiro do Fundo de Apoio ao DCsenvolvirii.ento- Sõciif:=..::::f-As:· -ze tffilhões, quatrocentos. e quarenta e dois mil cruzeiros) destinada à construção de creche, naquele Município.
2. Características da operação:
O p~dj5i9_ de _(lUto~izac~_f_qj_ form4lacio_JJQS ~r mo$ do rreceituado no
A - Valor: CrS 14.422.000,00;
parágrafo único do artigo 29 da Resolução nll93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo artiB-Prazos:
go 2'? da Resolução n'? 62, de 28-10-75_,: também da camara Alta do Congresso
I - de carência: 2 anos;
Nacional.
2- de amortização: lO anos;
Do ponto de vista que_n_os compete examinar verifica-se que todas as forC - Encargo__s:
malidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da pre1 -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente;
sente proposição, porquantõ jurídica, constituCiOnal e de boa técnica legisla2 - correção monetária: 60% do índice de variação das
tiva.
ORTN, calculada no último dia de cada trimestre civil e capitalizaSala das Comissões, 19- âe mrii_O -àe- 1982.- A70jsio Chaves, Presidente
da durante todo o perfodo de vigência do contrato;
---.:.Raimundo Parente, Relat()F- Aderbal J_urema -:José Fragelli- Amaral
D __:Garantia: vinculação de cotas do-InipÕsto Sobre- a CircuFurlan - Lenoir Vargas - Búnardino Viana - João Calmon.
lação de Mercadorias (!CM);
E - DestinaÇão áos i-Ccurs-õs: -constiução de creche.
3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão financiador, a operação de
crédito sob exame é viável econômica e financeiramente.
4. O prOcesso é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei no 465, de 11-10-80 autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (Em no 019/82) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exmll Senhor Presidente da República. comunicando que-o
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 211 da Res. n~' 93, de 1976, do
Senado Federai; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil -- Departamento da Dívida
Pública, favorável ao_-Pleito.
5. Trata-se, entretanto, de uma operação a que, por força das disposições contidas no art. 211 da Re.s. nO? 93, de 1976, não se aplicam os citados li-

PARECER No 496, DE 1982
Da Comissão de 1\-_!~!!i~!pios

•

Relator: Senador Benedito Ferreira

----A- matéria sob nossa apreciação, já exa:usilvamen1~ analisada pela autora
do Projeto de -Resolução em tela, obj~tiva autori~ar -i Prefeitura Municipal de
Gurupi (00), nos túrnõs do que esiabtieCC:-0 a-rt. 2o?~Cfa Resolução nll 93, de
1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
14.422.000,00 (quatorze milhões, quatrocent~s e vinte e dois mil cruzeir:os),
destinada à construção de creche, naquele MunicípiO.
A proposição mereceu a ácolhida da C_~OliSSão J~-Constituição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legai~~-p~rtine~ies ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Eco-

•
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nomia da Casa, visto que a operação de crédifo a ser autorizada, propiciarã
melhor assistência às mães carentes daquele Município.
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.

8. Atendidas- as exigêrtciaS das normas vigentes e as disposições do
Regimertro Interno, cOncluímos pelo acolhimento da presente mensagem,
na forma do seguinte.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 94, DE 1982

Sala das Comis_sões, 17 de junho de 1982.- Lomanto Júnior, Presidente

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Avelino (RN) a eleCri-i 1.620.obO;OO (ofize rnil!iõei. SeisCentos e vinte niil cruzeiros/ o mõntante de sUá divida consolidada interna.

- Benedito Ferreira, Relator - Moacyr Dallá - Gastão Müller- Alberto
Silva - Aderbal Juremo - Amaral Furlan - Affonso Cama;go - Agenor
Maria.

var em

O Senado Feder_al resolve:

PARECERES N•s 497, 498 E 499, DE 1982
PARECER N• 497, DE 1982

•

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Pedro Avelino, Estado do Rio
Grande do Norte, nos termos d9 _a.rt. 2'i' da Resolução n9 93, de 11 de ou-

tubro de 1976, do Senado Fe<jeral, autorizada a elevar em Cr$ 11.620.000,00
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 12 de 1982
(n"' 054/82- na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Pedro Avelino (RN) a elevar em Çr$ 11.620.000,00 (onze mi~hões,
seiscentos e vinte mil cruzeiros) o .montante de sua dívida col_lsolidada interna.

Relator: Smador Alfonso C amargo
O Senhor Presidente da República encaminha a- exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição); prop-osta no sentido de que seja aPrefeitura Municipal de Pedro- Avelino (RN) autorizada a elevar em CrS
11.620.000.00 (on~ milhões, seiscentos e vinte mil cruzeiros) o monta~tede
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.

(onze milhões, seiscentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual
valor, junto à Caixa Econôrnica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
construção de unidade escolar, naquele Municípi_o 1 obedecidas as condições
admitida.<; pelo Banco Central do Brasil, nÕ respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1982.-- José Richa, Presidente Af/onso Camargo, Relator- Bernardino Viana- LUíz Cavalcante- Gabriel

Hermes -

PARECERES N•s 498 E 499, DE 1982
Sobre o Projeto ~e ~esolução n9 94~ de 1982, da Comissilo de
Economia, que "autoriza a Prefeitura M~ilicipal de Pedro Avelino
{RN} a elevar em Cr$ 11.620.0ÓO,OO (oó:l:e milhões, seiscentos e vinte
mil cruzeiros} o montante de--SUa divida ~DS~Iidada interna".

Características da operação:

A-

PARECER N• 498, DE 1982
Da Comissão de ConstitUição e Justiça

Valor: Cr$ 11.620.000,00;

B- Prazos:
I - de carência: 36 meses;
2 - de amortização: 144 meses;
C - Encargos:
I - juros de 6%_ a.a.;
2 - correção monterãria: 40%_do índide de variação trimes-

tral das ORTN;
D - Garantia: Fundo de Participação-dos:_Munícípios-

FPM;
E- Destinação dos recursos: construção de unidade escolar.

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação
de crédito sob exame é viável econômica e financeiramente.
4.
a)

O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
Lei n'i' 355, de 29-4-81, autorizadora da_ooeração;

b) Exposição de Motivos (EM n• 020/82) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Serthor Presidente da República, comunicando que
o Conselho Monetário Nacional ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 29 daRes. n9 93, de 1976,
do Senado Federal; e

•

c) Parecer do Banco -central do Brasil Públíca, favorável ao Pleito.

D~_partamento da Dívida

5.

Considerado todo o endividamento da referida entidade (intra +
operação sob exame), verifica-se que não seriam ultrapass3:dos os tetos' que

lhe foram fixados pelos itens I, II e III doart..2• daRes. n• 62, de 1975.
6. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite que, por força
das disposições contidas no art. 29 daRes. n9 93, de 1976, nã~o se aplicam os
citados limites (itens I, TI e III) fixados no art. 29 da R~s. n9 62, c;Je 197~, ~m
bas do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.

•

Lenoir Vargas.

7. Além da característica da operação - extralimite - e segundo
conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso s.ob exame não deverã acarretar maiores pre~ões na execução orçame~
tãria dos próximos exercício.s..

Relator: Senador Moacyr Dalla

O projeto sob exame, de autoria da Coniissão dC Economía do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 12/82, do Serlhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Avelino (R.N) a contratar junto à Caixa Ec_ori_9mica_ Feçieral, c;sta na qualidade de
agente financeirO do FAS, operação
Crédito no valor Cr$ 11.620.000,00
(onze milhões, seiscentos e vinte mil cruzeiros) destinada à construção de unidade escolar, naquele Municipio.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do· preceituado no
parágrafo único do artigo 211 da ResoluÇão n9 93, de 1976, do Senado Federal,
impliCando, -por coriseguinte, a Ii.ãó:..observância dos limites fixados pelo ?rti~

de

go 2• da Resolução n• 62, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
DO ponto-de vista que nus competeexamin'ar verífica-se que todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto jurídica, constitucional e de boa têcnica legislafiva.
Sala das Comissões, 2 de junho de 1982.- Aloysio Chaves, PresidenteMoacyr Dai/a, Relator - Bernardino Viafza - Raimundo Parente- João
Calmon- Benedito Canelas- Almir Pinto- Dirceu Cardoso, vencido- Jo-

sé Fragelli.
PARECER N• 499, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador AgenC?r

/~;faria

A matéria sob nosSa apreciação, jâ e~auStivamente analisada pela autora
do projeto de resolução, em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de

Pedro Avelino (RN), nos termos do que estabelece o art. 2• da Resolução n•
91, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de
CrS 11.620.000,00 (cinZe_milhõeS~ seiscentos_ e virilê inil cruzeiros), destinada à
c-õnstrúção de unidade escolar, naquele Município.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos asPectos que competem a este Orgão Técnico- examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Eco-nciffiia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada propiciarã
aos Municípios melhores condições educacionais.
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Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1982. -Lo.mantoJúnior, Presidente
- Agenor Maria, Relator- Moacyr Da/la- Gastão Milner~ Alberto Silva

- Aderbal Jurema- Benedito Ferreira- Amaral Furlan- Alfonso Camargo.
PARECERES N's 500, 501 E 502, DE 1982
PARECER N' 500, DE 1982

Relator: Senador José Lins
Com a Mensagem n9 45/82, o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura MuniCiParde Fortaleza
(CE) que objetiva contratar. junto à CaiXa EconOD.ica Federal, mediante a
utilização· de recursos do Fundo de Apoio ao. Desenvolvimento Social_F AS, a seguinte operação de crédito:
HCaracterísticas da operação:

A- Valor- Cr$ 218.583.000,00;
B- Prazos:
l - de carência: 2 anos,
2- âe amortização: 12 anos;
C - Encargos:
I -juros: 6% a.a., cobrados trimestralmente,
2- correção monetária: 60% do índice de variação dâS "
ORTN, capitalizada durante todo o período de vigência do contra~.

~

D- Garantia: Vínculação das cotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);
E - Destinação dos recursos: construção de dois hospitais de
emergência naquela localidade".
O Conselho Monetário Nacional proõ.undou-se riiVOravelmerite ao pedido por julgâ-lo técnico e financeiramente viável, riãõ devendo os seus encargos gerar maíores pressões na execuçãO ·arç·arnentâria "dos p-r6xlmos exercícios.

a

De outra parte, os _empreendimentos serem financiados pela operação
de crédito objeto da auTorização se enquadra-m nas diretrizes e normas da ~e~
gislação que disciplinam a matéria e tem grande alcance social para a área beneficiada pelo projeto._
Assim, concluímos pelo acolhimento d~ mensagem nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 95, DE-1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a elevar em
CrS 218.583.000,00 (duzentos e dezoito milhões, quinhentos e oitenta e
três mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna.
O Senãdo Federal resolve:
Art. I 9 É a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do Ceãrã, nos
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Ci'$ 218.583.000,00 (duzentos e dezoito_ mi~
lhões, quinhentos e oitenta e três mil cruzeiro_s) o mont_~_nte d_e su_~ dívida con~_
solidada intern·a; a fim de que- poSsa contratar um eni.-p!éstimo de is:u~~ v_alor,
junto à Caixa: Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fun~
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à_ C<?!l~truçã.q_9e
dois hospitaiS de emergênCia, n~quela Capital, obedeçiQas as condições admi~
tidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 22 Esta resolução entra em vigor na data de sua publjcação.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1982.- José Richa, Presidente- Jo~
sé Lins, Relator- Bernardino Viana- Luiz Cavalcante- Gabriel Hermes-

Alberto Silva -

Benedito Ferreira.
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PARECERES N's 501 E 5U2, UI:: 19M2

Sobre o Projeto de Resolução n9 95, de 1982, da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE),
a elevar em Cr$ 218.583.000,00 (duzentos e dezoito milhões, quinhentos e oitenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna''.

•

PARECER N• 501, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justh;a

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 45, de 1982
(n<:> 112/82, na origem), do Senho~ Presidente da República, submetendo à aprm-ação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a contratar operação
de crédito no valor de CrS 218.583.000,00 (duzentos e dezoito milhões, quinhentos e oitenta e três mil cruzeiros.

~

NACIONAL(Se~ção

Relator: Senador M oacyr Dalia
O projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mesagem n9 45(82 do Senhor
Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a
contratar junto à Cãíxa- Ecoriôri1ic3. Fid.eraf, ITiediante-a utilização de recursos do FAS, operação de- crédito no valor de Cr$ 218.583.000,00 (duzentos e
dezoito milhões, quinhentos e oitenta e- trêS mil criizeíros) destinada à construção de dois hospitais de emergência, naquela Capital.
O pedido de autorização foi foim-ulado nos termos do preceituado no
parágrafo único do artigo 29 da Resolução-~~ 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte; a não obsefvância dos limites fixados pelo artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que todas as
formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da
presente proposição, porquantO é jUrídica, constituciOrial e de boa técnica le~
gislativa.
Sala das Comissões, 2 de junho de 128_2.- Aloysio Chaves, PresidenteMoacyr Dalla, Relator - Bernardino Viana -Raimundo Parente- Almir
Pinto -Benedito Canelas - Dirceu Cardoso, vencido -José Frage/li.

•

PARECER N• 502, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Moacyr Dalla
A matéria sob nossa apreciação, jã exauStivamente analisada pela autora
do projeto de resolução, em tela, objetiva autárizar a Prefeitura Municipal de
Fortaleca (CE), nos termos do que estabelece o art. 29 da Resolução n'i' 93, de
1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
218.583.000,00 (duzentos e dezoito milhÓes, quinhentos e oitenta e três mil
cruzeiros), destinada à construção de dois hospitais de emergência, naquela
Capital.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão técnico examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela C_ornissão de Eco~
norniã. da Casa, viStõ- Que a oPeração de crédito a ser ãutorizada ampliará o
campo de assistência médico-hospitai.ir daqUela CapitaL ·
--Ante o exposto, somos pela a aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 17 de junho de 1982. - Lomanto Júnior. Presidente- Moacyr Dalia. Relator- Gastão ft.-fit1ler- Alberto Silva- Aderbal

Jurema- Benedito Ferreira= Amaral Furlan- Alfonso Camargo -Agenor
Maria.
PARECERES N's 503, 504 E 505, DE 1982
PARECER N• 503, DE 1982

Da Coniissão de Economia, sobre a Mensagem n9 16, de 1982
(n<:> 058/82, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rialma
(GO) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 38.265.000,00
(trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil cruzeiros).

•

Relator: Senador Benedito Ferreira
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), prõposta no sentido de que seja a
Prefeitura Municipal de ~ialma (GO) _autorizada a contratar empréstimo no
v-alor.Cr$ 38.265.000,00 (trinta e õitO milhões, duzentos e sessenta e cinco mil
cruzeiros) junto à CaíXa Ecoriôinica Federal esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialMFAS.

•
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2. CaracterísticaS da operação:
A- Valor: Cr$ 38.265.000,00;
B- Prazos:
1 -de carência: 2 anos;
2 - de amortização: lO anos~
C- Encargos:
I -juros de 6% a.a., cobrados tri~e_stralrgente, __
2 - correção monetária: 60% do ínclice_ de v~rí8.çãq das
ORTN;
D -Garantia: vinculação de cotas Oo Imposto_ ~qbre? _Çirculação de Mercadorias (!CM);
.
E- Destinação dos _recu_rs.Ps: ~cii1cl!lsã_o e _equip~mentO CIO
hospital e maternidade municípal.

3. Segundo o pareCer apresentado pelo órgão finãnciador, a ópefação de
crédito sob exame é vi_ável económica e financeira~e-rite:
4. o processo é" acompanhado dos seguintes alementos principais:
a) Lei n'i' 303, de 4-5-81 autorizadora da operação.
b) Exposição de Motivos (EM n• 026(82) do Senhor Ministro de J;:stado
da Fazenda ao Exmo. Senhor Presidente da República, comunicatidO Que-o
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a prop-osta. manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 21' da Res. n9 93~ de 1976, do
Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida
Pública, favorável ao Pleito.
5. Considerando a operação sob exame, verifiCa-se que seriam ultrapassados os tetos que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Res.
n' 62, de 1975.
6. Trata-se, entretanto. de uma operação extralimite a que, por força
das disposições contidas no art. 29 da Res,. n'i' 93, de_1976, não se _apl~cam os
citados limites {itens I, TI e III) fixados no art. 2ç da __ Res. n'i' 62. de 1975, ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm
do Fundo de Apoio ao_ Desenvolvimento S_ocjal-F,A.S.
7. Além da característica da operação- extralimite- e segundo_conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame não deverá acarretar maiores pressões na· execução orçamentãria dos
próximos exercícios.
8. Atendidas- as exigências das normas Vigentes e as disposições do Re-_
gimento Interno. coriclulmos pelo acolhimento da presente mensagem, na
forma do seguinte:

nhor Presidente da Repúblíca, autoriza a Prefeitura Municipal de Rialma
(GOf~ contratar operação de crédito no valor Cr$ 38.265.000,00 (trinta e
--:-oito milhões, duzentos e sessenta e cín~o mil cruzeiros) destinada à conclusão
e equipamentos do hospital e maternidade Municipal.
_O_ pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parágrafo ónico do artigo 29 da ResoluçãO n'i' 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observãncia dos limites fixados pelo artigo 2~' da Resolução n9 62, de 28.-Jü-75 1 também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar verifica-se que todas as forQ1alid~4~~-f~rall! aten<!~t;!~~!l-~~ ~~~endo óbice à t~amitação normal da presente proposição, porquanto jurídica, constituciOiicil e·ae boa técnica legislativa.
Sala das ComisSões, 19 de maio de 1982. --Aloysio Chaves, Presidente
-'-Raimundo Parente, Relator- Aderbal Jurema- Amaral Furlan -Lenoir
Vtirgas- Beniardino Viana - João Calmon - Tancredo Neves.
PARECER N• SOS, DE 1982
_n_a_Comissão de Municípios

Relator: Senador Benedito Ferreira
A matéria sob riossa apreciação,jã exaustivamente analisada pela autora
do projet_o em tela, objetiva autorizar a· Prefeitura Municipal de Rialma
(GO), nos termos do que estabelece o art. 29 da Res_olução n'? 93, de 1976, do
Senado. Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
38.265~000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil cruzeiros), destinada à conclusão e equipamento do hospital e mat~rnidade municipal.
.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Orgão Técnico examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada melhorará
con-sideravelmente a assistência. materno-hospitalar naquele município.
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das ConiisSõe5, 17 de junho de 1982.- Lomanto Junior, Presidente
-_!)enedito Ferreira, Relator- Moacyr Da/la- Gastão MU7ler- Alberto
-Silva - Aderbal Jurema - Amaral Furlan - Alfonso CamCzrgo - Agenor
Maria.
PARECERES N's 506, 507 E S08, DE 1982
PARECER N• 506, DE 1982

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 96, DE !982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rialma (GO) a contratar
operação de crédito no valor de Cri 38.265~000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil cruzeiros).

•

O senado FederaLresolve:
Art. 19 É_a Prefeitura Municipal de Rialma, Estado de GOiás, nos termos do art. 2'i' da Resolução o'i' 93, -de 11 de outubro_de_ 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar empréstimo no valor de Crs 38.26S:ooo,oo (trinta e
oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil cruzeiros), junto à CaiXa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeirO do Fundo de Ap~iO ao
Desenvolvimento Social-FAS, destinado à conclusão e equíp<imento do hospital e maternidade municipal, obedecidas as_ condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução erttra em vigot n·a data de sua publicação.
Sala das ComisSõeS;- 24 de março de 1982.- Jo$é R_icha, PresidenteBernardino Viana, Relator - Benedito Ferreira - Luiz Cavalcante- José
Fragelli - Alberto Silva_,
PARECERES N•s S04 E SOS, DE 1982

•

Sobre o Projeto de Resolução n9 96, da Comissão de Economia,
que "autoriza a Prefeitura Municipal de Rialma (GO) a elevar em
Cr$ 38.265.000,00 (trinta e oito milhões~ duzentos e sessenta e cinco
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 504, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Raimundo Parente
O projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n"' 16/82 do Se-

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 37, de 1982
(n9 104/82- na or:igem), do Senhor Presidente da República, pro~
pondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Além Paraíba (MG) a elevar em Cr$ 3.356.506,00 (três milhões, tre-zentos e cinqüenta e seis mil, quinhentos e seis cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna.

Relator: Senador Bernardino Viana
O Senhor Presidente da República encaminha a exame do Senado Federal (art. 42,-item VI, da Constifuíção);~ proposta no senlido de que seja aPrefeitur.a Municipal de Além Paraíba (MG) autorizada a elevar em Cr$
3.356.506,00_ (três milhões, trezentos e cinqUenta e seis mil e quinhentos e seis
cruzeiros) o montante de sua dívida consoliçla,da interna, a fim de que possa
contratar emprétimo junto à Caixa Econõmica Federal, esta na qualidade de
agente fína!lceíro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
2. Características da_ op~ração. _
A- Valor: CrJ 3.356.506,00;
B- Prazos:
l - de carência: 3 meses;-2- d_e amortização: 36 meses;
C - Encargos:
I -juros de: 6% a.a.,
2- co_rreçào monetária: 60% do índice de variação das
ORTN.
D- Garantia: vinculação de parcelas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias.
E_-:. Destinação dos recursos: aquisição de equipamento para
coleta de lixo."
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3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão- financiador, a operação
de crédito sob exame é viãvel econômica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguinteS elementos principais:
a) Lei n9 962, de 20-8-81, autoriz.adora da operação;
- ·
b) Exposição de Motivos (EM n• 042/82) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exm<? Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho MonetáriO Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 21' da Res. n<? 93, de 1976, d_o
Senado Federal; e
-c) Parecer do Banco Central do Brasil- Departamento da Dívida Pública, favorável ao Pleito.
5_~ Considerado todo o endividamento da referida entidade (int:r"a + extralimite + operação sob exame). verifica-se que não seriam ulü"apassados Os
tetas que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Res. n"' 62, de

1975.
6. Trata-se, entretanto, de uma operação extra limite que, por força das
disposições contidas no art. 29 das Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os cita~
dos limites (itens I, II e !II) fixados no art. 2• daRes. n' 62, de 1975, ambas do
Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repaSsados provêm do

FAS.
7. Além da característica da operação - eXtralimite- e segundo conclusão do Departamento da DíVida Pública, a assunção do compromis-so sob
exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orÇarn.entâri3 dos
próximos eXErCícios.
8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente Mensagem, na
fu=~q~.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 97, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Além Paraíba ( MG) a elevar
em CrS 3.356.506. 00 (três milhões, trezentos e cinqiienta e seis mil,
quinhentos e seis ciuúiros) o montante de sua dívida cons_Q/idada interna.

O Senado Fedaral resolve;
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Além Paraíba, Estado de Minas
Gerais, nos termos do art. 2'i' da Resolução n'i' 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 3.356.506,00 (três ni11hões,
trezentos e cinqüenta e seis mil e quinhentos cruzeiros) o montante ds sua
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor, junto à CaiXa Económica Federal,_ esta na qualidade de ~gente fi~
nanceiro do FundO de ApOio aó Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
aquisição de equipamento para coleta de lixo, 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.
Sala das _Comissões, 28 de abdl de 1982. - José Rícha, PresidenteBernardino Viana, Relator- José Lins- Luiz. Cavalcante-, a/berto Si!~·a
Gabriel Hermes - Benedito Ferreira.

PARECERES N•s 507 E 508, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n"' 97, de 1982, da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Além Paraíba
(MG), a elevar em Cr$ 3.356.506,00 (três milhões, trezentos e cinqüenta e seís mil e quinhentos e seis cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna''.
PARECER N• 507, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Bernardino Viana

O projeto sob exaine, de autoiia da ConiisSãO-de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 37/82 do Se~
nhor Presídente da República, autoriza a Prefeitu-ra Municipal de Além Paraíba (MG) a contratar operação de crédito no valor de CrS 3.356.506,00 (trés
milhões, trezentos e círiqiienta e seis mil e quinhentos e seis cr-uzeírôs) destinada à aquisição de equipamento para coleta de lixo, naquele Município.
O pedido de autorização foi forrriulado nos termos do preceituado no
parágrafo único do artigo 29 da Resolução n9 93, de 197~ do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não oOservância dos limites fixados pelo arti-
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go 2' da Resolução n' 62, de 28-10-75 também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de v"ista que nos compete exaniinar verifica-se que todas as for~
m~lidades for~m atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da pre~
sente proposição, porquanto jurídica, constitucional e de boa técnica legisla~
ti va.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1982 - Aloysio Chaves PresidenteBernardino Viana Relator- Raimundo Parente- José Fragelli- Aderbal
Jurema - Tancredo Neves - Almir Pinto - DirCeu Cardoso, vencido João Calmon - AJnara7 Furlan.
PARECER N' 508, DE 1982
Da Comissão de Municípios

•

•

Relator: Senador M oacyr Dai/a

A matéria sob nossa_ apreciação, jã exaustivamente analisada pela autora
do Projeto de Resolução em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de
Além Paraíba (MÜ). nos termos do que estabelece o art. 29 da Resolução n'i'
93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 3.356.506,00 (três milhões, trezentos e cinqUénta e seis mil e quinhentos e
seis Cruzeiros), destinada à aquisição de equipamento para coleta de lixo, naquele Município.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e Justiça,
que a entendeu conforme os canônes legais, pertirientes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Economia da C~a. visto que a operação de cr~di_to a ~er autorizada, propiciará
melhor saneamento para o Município.
Ante o exposto, sOmos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1982.- Lom"anto Júníor Presidente
- Moacyr Da/la- Relator- Gastão Miil/er- Alberto Silva- Aderbal Jurema - Benedito Ferrerra - Amtlial Furlan - Alfonso Camargo - Agenor
M7:zrlii.--

-PARECER N• 509, DE 1982
(Da Comissão de Redaçào)

Rcda.ção final do Projeto de ReSolução n.• 192, de 1981.
Relator: Senador Moacyr Dalla
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n. 0 192, de 1981, que autori~a a Prefeitura Municipal de Valinhos
(SP) a elevar em Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oito milhões, noventa
e um nlll e quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua divida
coll&_Olidada interna.
Sala das .Comissões, 22 de junho de 1982. - Aderbal Jurema,
Presidente - Moacyr Dalla, Relator - Bernardino Viana.

ANEXO AD PARECER N.O 509, DE 1982
Redação final do Projeto de Resolução n. 0 192~ de 1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42,
Inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N. 0

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Valinbos, ·Estado
de São Paulo, 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.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 . llJ a Prefeitura Municipal de Vallnhos, Estado de São
Paulo, nos termos do art. 2.• da Resolução n.o 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 28.091.520,00
(vinte e oito milhões, noventa e um mll, quinhentos e vinte cruzeiros) <J. montante- de sua djvida consolidada, a fim de que possa
.contratar um empréstimo de Igual valor junto ao Banco do Estado
de São Paulo S.A., este na qualidade· de agente financeiro dó Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinado à execuçil.o de obras de
Infra-estrutura no· Conjunto Habitacional "Jardim das Fígue1ra_s", da, Companhia Habitacional Popular Bandeirante, Programa
FINO/FIS!P, naquele Munlcip!o, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra.sll no respeetlvo processo.
Art. 2.0 Esta Resolução
blicação.

en~

am· Vigor na data de sua pu-

•

•
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PARECER No 510, DE 1982
(Da Comissão de Redução)
Uedação final do Projeto de Resoluçã_o n..(l 155, de 1981.

Relator: Senador Berriardino Viana

•

ANEXO AO PARECER N. 0 510, DE 1932
Redação final do Projeto de Resolução n. 0 155, de 1981.
Faço saber que _o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42. inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N.o
, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Venécia Estado ,d<> E5!'i~t<> Santo, a elevar em Cr$ 14.091.100,00
(quatorze. mdhoes, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada..

O senado Federal resolve:
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Nova Venécia E~tado do
Espirita Santo, nos termos do art. 2.o da Resoluçáo n.b 93 de 11
de outubro de 1976, do Senado Federa~ autorizada a ele~ar em
Cr$ 14.091.700,00 (quatorze milhões, noventa e um mll e setecentos cruzeiros) o montante de sua divida co:nsolidã.da, a fim de qu.e
possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, m-ediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao DesenvolVimento SociaL- FAS, destinado à _construção
de melos-f!os, galerias pluviais e horto-supermercado naquele Municlplo, obedecidas as cond!çõ~es admitidas pelo Ban~o Central do
Brasil no respectivo processo.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor :na data de sua publicação.
PARECER l'i' 511, DE 1982
(Da Comissão de Rcdação)

Art. 2.0 -Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-

cação.

PARECER 'i' 512, DE 1982
(D_a Comissão de Rt:daçâo)

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n,o 24,
de 1981 (n.O 103/81, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador ~~~a~yr -Qalla
.A <::omissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto
I,eglslahvo n. 0 24, de 1981 (n. 0 103/81, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação Amazõnica entre o
qoverno da Re]:>ública Federativa do Brasil e o Governo da- Repúb~ica da Colômbia, concluído em Bogotá, a 12 de março de 1981.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1982.. - Aderbal Jurema,
Presidente - Moacyr Dalla, Relator - Bernardino Viana.

ANEXO AO PARECml. N.0 512, DE 1982
Redação final do Projeto de D-ecreto Legislativo n.0 24,
de 1981 (n.0 103/81, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, -~---------,
Pre.sidente do Sepado Federal, promu1go o seguinte

DECRETO LEGISLI\.TlVO N.0

e

O SR. PRÊSIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à
publicação._
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. !"'-Secretário.
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO No 125, DE 1982
"Altera a redação do§ i" do art. 478, da Consolidação das Leis
do Trabalho, para q fim de garan(ü• direito à indenização ao trabalhador despedido sem justa causa antes de c()mpletado um ano de ser-

Sala das Comissões, 22 de junho de 1982. - Aderbal Jurema,
Presidente - Bernardino Viana, Relator - l\'Ioaeyr Dal,a. _

O Congresso Ncicional decreta:
Art. I' O§ I• do art. 478 da Consolidação das Leis do Trabalho, passa
a vigorar ~coffi a seguinte re-dação:

trinta e qt~atro mil e oitocentos crupeiros) o montante de sua divida consolidada ln terna.

ANEXO AO PARECER N.O 511, DE 1982
Redaçã<> final do Pmjet<> de ltesoluçã<> n. 0 122, de 1981.
Faço sabar qu~ o _Senado Federal aprovou, nos: termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente,
-promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N.o

, DE l982

Autoriza a Prefeitura lVíuWeipal de A.racaju, Estado de
Sergipe, a elevar em Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões,. seiscentos e trinta e quatro mil e oitoce_ntos cru;z;eiros) o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 1. 0 _É a Prefeitura Municipal de Ar_acaju, Estado de Sergl;>e, nos termos do art. 2.o da Resolução n. 0 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizada a :.elevar em ........... .
Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e~trínta e quatro mil e
oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igUal valor-junto à Caixa
Econõmica Federai, mediante a utilização de recUTsos do Fundo de
.

•

DE 1.982

n.o 122, de 19-81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju
(SE) a elevar em_ Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução

•

,

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Amazônica
concluído entre o Governo da República -Federativa do
Brasil o GovernO da República da Colômbia. em Bogotá,
a 12 de março de 1981. '
O Congresso Nacional decreta:
_ . _Art. 1,0 & aprovado o .text.o do Acordo de Cooperação 1\.nlazônlca concluido entre o GOverno da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da COlômbia, em Bogotá, a 12
de março de 1981.
.
.
'
Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
-

Redação final do·. Projeto de Resolução n.0 122, de 1981.

Relator: Senador Bernardino Viana

2319

Apoio ao Desenvolvimento SOcial - FAS, destinado à construção,
lnatalação e equipamento de 3. (três) creches, naqu€ie Municipio
obedecidas as condições admitidas pelo Banco central do Bras!! no
respectivo proc~esso.

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Re$Qlução
n.~ 155, de 1981, que autoriza a Pref-eitura Municipal de Nova venecia (ES) a elevar em Cr$ 1~1.091. 700,00 (quatorze milhões, noventa e um m1l e setecentos cruzeiros) o montante de .sua divida
con.solidada interna.
Sala das Comissões, 22- de junho de 1982. - Adcrl;>al Jurema,
Presidente- Bernardino Viana, Relator- Moacyr Dalla.

Quarta-feira 2..'~

}~lÇO.

"§ 1"' O trabalhador despedido sem justa causa, antes de completar um ano de serviço, também terâ direíto a lima indenização
correspondente a um doze a.vos (1/12) do maior salário percebido,
por mês de serviço prestado ou fração superior a 14 dias."

Art. 29
Art. 39

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

A lei trabalhista a-tualmente em vigor determina que o empregado 56 tem
direito à indenização por despedida injusta, quando tiver mais de um ano de
serviço prestado à empresa.
Isso. entretanto, é injusto e prejudicial ao trabalhador que, antes de um
ano de tempo de serviço, não tem qualquer garantia e, se for mandado embora, nenhum direito terá a reclamar, relativamente à indeniz.ação.
Por isto que, ~a esteira -~e rec_omendação aprovada pelo :3.,.- Congresso
Nacional -dos Trabalhadores R1.1rais, ora lembrada ao signatárlo pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Es_tância, ~ta mos propondo
a moditicação do texto do§ i' do_ arJ. 478, CLT.
Sala das Sessões~ 22 de junhO de 1982. -:-Nelson Carneiro.
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LEGISLAÇÃO CITADA

O Sr. Aderbal Jurema nhar a votação.

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidat;ào das Leis do Trabalho
Art. 478. A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado serã de um mês de remuneração por ano de serviço efetivo, ou
por ano e fração igual ou superior a seis meses (V._ L 5-.107, 13.9.66 e D
59.820, 20.12.66, sobre o FGTS, no apêndice).
- ~.
§ 1<~ O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é
considerado como período de experiência, e, antes que se complete, nenhuma
indenização será devida.
'

·-· .....

·-~. ~

........ ......... _.,·." ..
~

-~
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.... .

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de LegislaçãÕ Social e
·.
de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento_que vai ser lido pelo Sr. !'~-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 138, DE !982
Requeiro a V. Ex•, nos termos do disposto nos artigos241 letra "b" e
244 do Regimento Interno, sejam prestadas à memória do ex-Deputado Fe-

deral Renato Ribeiro Coutinho, as seguin-tes homenagens:
1. Inserção em Ata de voto de pesar;
2. ApresentaçãO âe condOlências à famflia do ilustre morto, ao Gover~
no do Estado da Paraíba e à Federaçã.o das Indústrias da Paraíba.
Sala das .Sessões, 22 de junho de 1982. -Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)--- Este requerimento depende de votação, para cujo encaminhamento concedo a palavra_aos Srs. Senadores que o desejarem.
Concedo a palavra ao riobre Senador HuriibertO Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para encaminhar a votação.).- Sr.
Presidente, Srs. Senàdores:
·
A Paraíba perdeu, hâ poucos dias, mais um dos seus filhos ilustres, pertencentes à tradicional família de meu Estado.
Refiro-me a Renato Ribeiro Coutinho, que faleceu em João Pessoa, vítima de pertinaz moléstia de que fora acometido há algum tempo.
Misto de empresário e de político, Renato Ribeiro CõUtinho, que era
Engenheiro Agrónomo, integrou-se, desde cedo, nas atividades industriais da
família que era e ê ainda hoje proprietária" de várias usinas
açó~car e álcool,
tendo se destacado ainda na ârea privada pela liderança classista que exerceu
de tal sorte que foi, várias vezes, guindado à alta condição de dirigente das entidades representativas do comércio e da indústria da Paraíba. Como polítiCo,
pertenceu aos ·quadros da ex-UDN, e da ex-ARENA e do PDS, desempe-nhando sucessivamente, os mandatos de Prefeito de Cruz de Espírito Santo,
de Deputado Estadual e de. Deputado Federal.
Na Câmara dos Deputados, durante a Sexta Legislatura, de 1967 a 1971,
Renato Ribeiro Coutiriho exerceu constantes atividades parlamentares sobretudo no âmbito de suas Comissões Técii1cas.
-- Desta tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, renovo as minhas condolências pessoais à sua viúva, D' Maria Anunciata Ribeiro Couünho e a seus
filhos, Carlos Antonio, Maria Lúcia e José Fernando, ao seu irmão ex~
Deputado Odilon Ribeiro Coutinho e aos demais membros dessa numerosa e
ilustre família paraibana.
Era o que tinha a dizer.

de

O Sr. Agenor Maria- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Agenor Maria.

Concedo a palavra ao

O SR. AGENOR MARIA (Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Aproveitando a oportunidade, quero manifestar, em nome do Estado do
Rio Grande do Norte, o meu profundo constrangimento e o meu pesar pelo
desaparecimento de um homem do Nordeste que não só foi um lutador, um
trabalhador incansável, mas, acima de tudo, um patriota, um homem devotado aos problemas do Nordeste. COm estas palavras, querolrazer ao saudoso
Renato Ribeiro Coutinho o ·meu pesar, e levar, também, em nome do Rio
Grande do Norte, o meu pesar à família enlutada. Muito obrigado.

Junho de 1982:

Peço a palavra, Sr. Presidente, para encami-

O SR-. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, para
encaminhar a votação, ao nobre Senador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREM A (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quero, em nome de Pernambuco, _associar~meàs manifestações de pesar
deStâ Casa pelo desapare..:imento do grande paraibano Renato Ribeiro Coutinho, figU-ra de industrial progressísta que sempre se conduziu dentro de uma
linha de trabalho extraordinária. Era um homem da sua oficina; era um homem dos seus campos de cana-de-açúcar. Renato Ribeiro Coutinho, eu oconheci de longa ~ata e foi _meu colega na Câmara dos Deputados; tinha tal vocação para o trabalho que, muitas vezes, me dizia ter errado em vir para a Câ~
mara dos Deputados, porque gostava mesmo era de estar à frente das suas organizações. Morreu _trabalhando e pelejando.

•

•

Por isso, associo-me à manifestação de pesar, encabeçada nesta Casa
pelo nobre Líder _da Oposição, Senador Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimento. Os Srs. Senadores que o aprovam queira permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa associa-se às homenagens de pesar e fará cumprir a deliberação
da Casa. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURJVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores_:
Seria possivelmente desnecessário, Ou enfadonho, enumerar e tecer considerações sobre as cartas que venho recebendo das diversas regiões do País,
gerãdas pelos pronunciamentos formulados desta tribuna, com a dupla finalidade de conscientizar a opiniãO públiCa a respeito do tabagismo e, ao mesmo
tempo, promC:lver o advento de providências concretas destinadas à erradi~
cação do vício de fumar.
Essa correspondência vem se avolumando em apoio à n,ossa Campanha
de Combate aos nocivos efeitos do tabagismo.
Parece-me contudo aconselhável comentar e destacar, de vez em quando,
da volumosa correspondência recebida, algumas cartas que mereçam registro
especial, tanto pelo conteúdo, como pela sua procedência, e que constituem
valioso estimulo no desenvolvimento da luta contra o flagelo.
É que o desejo de fazer, nes_ta oportunidade, no concernente à carta que
me foi enviada em março último, pelo professor universitário e mêdico Dr.
Valmir Fernandes Fontes, que faz parte da conceituada equipe de especialistas comandada pelo Secretário de Saúde de São Paulo, o renomado Dr. Adib
Jatene.
Ao solicitar a incorporação dessa carta às breves considerações que ve..
nho formulando, faço-o em virtude dos subsídios apresentados pelo ilustre
missivista quando, entre outras informações, acentuou: .. , ••Lembro-me que
quando cheguei à São Paulo em 1959, para especializar-me em cardiologia,
era rarissi!Do encontrar infarte do miocârdi9 em mulheres jovens, sendo, inclusive, tema de comunicação em Congressos Médicos.
Hoje, graças ao binómio cigarro-pílula anticoncepcional, vejo quase que
diariamente, no nosso Laboratório de -Cinecoronamiografia, mulheres jovens, moças que não Completaram .30 anos de idade, com artérias coronãrias
obstruídas. Este é o preço da emancipação da mulher, do falso progresso, do
falso modernismo ...
Aliás abordei este assunto no pronunciamento que formulei sobre a matéria, no último dia 15 de junho.
Vou ler cil-tã a que me referi, recebida em março passado, em virtude
de sua importância intrínseca:
"São Paulo, 23 de março de 1982.
Exmo. Sr.
Dr. Lourival Batista
Senado Federal
Brasília, DF
Caro colega e Senador:
Tenho acompanhado atentamente a sua extraordinária peregrinação com respeito a campanha de combate ao tabagismo.
Até agora parece que as indústrias que man"ipulam o fumo são
as únicas a não acreditarem que o cigarro ê nocivo a saúde do homem.

•
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O fato é tào palpável, as evidências são tão lógicas que nãO
adianta .. tapar o sol com a peneira". Não adianta lançar no mercado novas marcas de cigarro com baixo leor de nicotina e alcatrão
porque são centenas os produtos tóxicos resultantes da combustão
do fumo.
Segundo afirmação do Prof. José Rosemberg o cigarro é um
poluente individual muito mais nocivo do que a própria-poluição atmosférica das grandes cidades industrializadas.
Lembro-me que quando cheguei à São Paulo, em 1959, para
especializar-me cm cardiologia, era raríssimo encontrar ínfarto do
miocárdio em mulheres jovens, sendo, inclusive, tema de comunicação em congressos __ médicos. Hoje, graças ao binômio cjga_(ropilula anticoncepcional, veja quase que diariamente rio nosSO Iaóoratório de CinecorOnariografia, mulheres jovens, moças que não
completaram 30 anos de idade com artérias coronârfas Ob!itr:uída~.
Este é o preço da emancipação da mulher, do falso progresso, do
falso modernismo.
Empolga-me V. Ex'como político militante abraçar a causa da
defesa de saúde do _nosso povo. E como médico que é encheu-se de
brio e, em nome- da classe, postula junto ao Congresso Nacional,
uma legislação que possa conter o avanço do maior vício da c_iyilização_ _dos nossos dias.
A tarefa não é fáCil, ãs indústrias do fumo estão perdendo mer~
cado a olhos vistos nos países civilizadOs e. para contrabalançar, es:..
tão investindo maciçamente na América Latina, terra de gente
pobre e desinformada.
Sr. Senador, faço parte da diretoria da FAPEC (Fundo de
Aperfeiçoamento e Pesquisa em C3.Tdiologia), que é órgão da Socie~
dade Brasileira de Cardiologia, que, entre outras fiOá.lidadeS, tem a
obrigação de promover e divulgar, junto ao público leigo, dos aspectos epidemiológicos das doenças cardiov3SCilfares:-alútã.ndo-o
para o risco a elas inerentes e esclarecendo-o quanto as possibilidade de sua prevenção.
Organizamos, anualmente, a Semana do Coração no mês de
agosto, época em que mobilizamos toda a classe cardiológica do
país e, através da imprensa, informamos ao público" leigo Os perigos
do tabagismo, da hipertensão- arterial, das dislipidemías e- da doença
reumática.
Em novembro de l980,junto ao Prof. Ermefin Dei Nero, presidente da F APEC, fomos delegados brasileiros a um -"workshop8
que se realizou em Miami, promovido pela Internacional Society
and Federation of Cardiology e organizado pelo American Heart
Association, reuii.ião esta que contou com a participação de 50 representantes de 21 países, na qual se discutiU: a organização e ffna1idades dos Fundos de Cardiologia. Pude observar que todo o mundo
se preocupa com a educação pública, conscientizando o povo dos
perigos do tabagismo, das comidas gordurosas, da hipertensão arterial, da arterioscleros-e-coronária etc. Com tristeiã~-se-iiti que entre
os latinos quase nada se faz neste campo. Impressionaram-me a pujança dos Fundos de Cardiologia do Canadá, Estados Unidos, GrãBretanha e Holanda, com receitas de dezenas de milhões de dólares,
oriundas de campanhas feitas junto ao púb11co, dC: doaçõcif de-homens de negócios e subvenções do próprio governo, Este dinheiro
arrecadado volta ao público sob forma de informações, de esclarecimentos e de conscientizaçào.
No presente exercício, o American Heart Association gastará
80 milhões de dólares em campanhas de Cducação pública sobre o
problema das doenças cardiovasculares.
No ano passado, participei de um Congresso médico em Baltimore, Estados Unidos, e verifiquei que o médico americano deíxou
de fumar. _Es_ta__tísticas recentes na classe_ médica mostram urna redução de 22% de óbitos por doenças_cardiovasculares nos Estados
Unídos e Inglaterra. Os médicos destas nações abandonaram o c;igarro. Esta cifra sigriificativa é ullla demonstração inequívOca de
que a abolição do cigarro reduz a mortalidade e prolonga a vida.
Verifiqueí também, com entusiasmo, que rios VôoS domésticos,
no momento da marcação dos lugares no avião é feita uma pesquiSa
entre os passageiros~ se é ou não fumante. Ao decolar, o comandante informa que, pdo fato da maioria dos passageiros não serem fu-:
mantes, fica- proibido o uso de cigarro durante o vôo. Mais feliz fi- _
quei ainda ao documentar que, em todos os vôos que fiz, a maioria
dos passageiros era de não fumantes.
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No Brasil, a coisa é difícil. Precisamos de uma legislação que
regulamente a venda do cigarro, a propag~nda nos veículos de in~
formações e que, sobretudo, proteja os não fumantes.
Diz o Sr. Secretãrio da Saúde de São Paulo, Dr. Adib Jatene,
de cuja equipe eu faço parte, que o fumo _não é só um problema da
Saúde Pública mas também dos Ministério da Fazenda e Telecomunicações. Está certo o Sr. SeCretário.
Entr_e meus colegas fumantes e entre amigqs tenho apelado
para Os .direitos humano, pedindo ciue respeite Õs direitos dos não
fumantes, tenho sensibilizado as mulheres jovens fumantes, porém,
é sabido que uma só andorinha não faz_ verão.
S~ o Governo acha imprescindível o IPI do cigarro, advogo
que a Previdêil~ia Social cobre e_m dobro os tributos do previdenciário fumante, pois, togo em bfeve, esta gente estará necessitando
da assistência ~édiC(l _aa própria Previdência Social.
'i~feliZ-mente, Sr. Setlador, tenho observado que o fumante ê
um desgraçado, age inconscientemente, como se fosse um "robot"
automatizado chegando ao triste caminho da irresponsabilidade.
Sr. Se_n_ador Lourival B~aptísta, meu caro colega, continue trilhando e perseguindo o caminho escolhido: terá sempre das socieda-de~ médicas do país O_ apoio incondici~nal de legislar pela saúde do
povo brasileiro.
COfdiilffiente~··-vaTtnir Fé-rfzàndf's Fontes ...

O

Sf. Paulo Brossard -..:._ -Permite V. Ex' um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ouço, com muito prazer, o eminente
Senador Paulo Brossard.

O Sr. Paulo Brossard- Nobre Senador, em fcvereíro deste ano tive ocasião de visitãr o Estado de Israel, com outros parlamentares brasileiros, a
convite do Parlamento_ daquele País. Foi uma visita que durou ubia serriana e
Hvemos ocasião de ver uma série de coisas interessantes e importantes naquele Estado. Um dos pontos altos da nossa visita foi a que fizemos ao Instituto
de Ciências Weissmann que é um instituto relativamente novo, como novo é
o Estado_~~ Israel, mas quej~ tem ~ma.fol~a de serv_i_~~s, um rol de resultados
no campo científico que o c_:_oloci entre uma das instituiÇões mais respeitáveis
do mundo científico em todo o mundo: Pois saiba V. Ex•, na visita que fizemos, tivemos ocasião de ouvir Unl._dQs cientista~ que lá trabalham. Um homem novo; r~lativamente _noyo; !Tias uma· autoridade em moléstia cardiovasculares. E- q~al foi -o ;~u tema? O tema- da-p~IeSÍra Com que nos homenageou
foi exatarnente em torno do cigarro, dos seus inconvenientes, dos seus malefícios, dos seus perigos. Foi uma aula primorosa proferida por uma alta autoridade, em um recinto da mais elevada respeítabilidade científica. Não é preciso dizer que,_ nessa ocasião, eu me lembrei de V. Ex' ejâ tinha tido oportunidade de lhe transmitir essa lembrança. Mas já que V. Ex•, hoje, nesta tarde,
ocupa a tribuna do Senado para mais uma vez debater esse tema que tem merecido uma atenção tão constante de sua parte, eu entendi de prestar este depoimento em corroboração à _sua campanha que vem desenvolvendo com
tã:ritõ- brilhantismo e com - e~ero eu - tão bons resulta~os.
O SR, LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex•, eminente Senador_ Paulo Brossard, por este depoimento valiosíssimo, do que viu em Israel, do que apreciou naquele adiantado país, principalmente o _que observou
no InSiituto\.Yei"ssinann, na palestra a que assistiü; proferida por um eminente cientista a respeito do perigo do cigarro e combate ao tabagismo. Mais
uma vez reitero os meus agradecimentos pelo seu valioso apoio à campanha
contra o vício de fumar~ chamando a atenção da Casa para o que observou
naquele país.
Sr. Presidente, nada mais preciso acrescentar para justificar "ã. leitura da
carta que me enviou o professor Valmir Fernandes Fontes, com a qual dou
início aos comentários que irei fazendo acerca de correspondência gerada
pela Campanha contra o vício de fumar, em boa hora deflagrada pelo Senado
Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)
SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Roberto Saturnino. _
O SR. ROBERTO SATURNINO (Pronuncia o seguinte discurso.)-~
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A imprensa -do meu Estado, particularmente o Jornal do Brasil e o Jornal do CorHércio têm ·aedícãdo, e têm dedicado com justa preocupação, muitas páginas ao- te"ma dO--eSvaziamento econômico e financeiro do Estado do
Rio.

O
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Lembro-me, por exemplo, de ter Hdo há poucos dias, no Jornal do Comércio, matérias sobre a evolução da Receita Tribulária do Estado, mostrando uma queda acentuada, sem explicação, baseada em estudos procedidos,
senão me engano, pelo Instituto de Economistas do Río de Janeiro- lERJ
-esvaziamento este que atingiu igualmente o Estado e .O MunÍcípio do Rio
de Janeiro.
Por outro lado, Sr. Presidente, tenho recebido numerosas denúncias de
práticas de corrupção por parte do Governo do meu Estado, em favor da máquina política que sustenta este Governo, a chamida -máquina Chaguista, a
portentosa e assim chamada .. máquina Chaguista."
_
Aliás, politicólogos e sociólogos têm abordado effi estudos- especiais o
crecimento e o funcionamento espantoso dessa rnáqulria política o que parece
sem precedentes, na História do- nosso País. Mas essas denúncias. que me_che~
gam através ~e depoimen_tos vá fioS, relatam que grandes_-~-- J!lé_dios emp~e-
sáríos do Estado são procurados pela fiscalização êstaJuai. que ihes conCede
favores, abrindo~ lhes a porta da sonegação em troca úa contribuição púa a
chamada "Caixinha" dos políticos ligados à mãc.]uina Chaguista. Já com os
pequenos empresários e comerciantes, a tática seria inversa. SãO procurados
esses pequenos empresãrios, c ameaçados de uma fiscalização mais rigorosa.
caso não se disponham a dar também a sua contribuição para o mesmo flm.
Recebo essas denúnciaS, Srs. -Senadores., e não posSo encarilpã-las, não
posso transformá-Ias em acusação, simplesmente porque não disponho de
provas capazes de sustentá-las. E também é compreensível que não haja provas nem testemunhas nestes casos, jâ que as vítíriüls áeSte tipo de chantagem
só nos relatam esses fatos sob o compromisso de honra de não se lhes revelar
os nomes, porquanto o receio no caso ·seria de dupla natureza, de dupla origem: Receberiam eles certamente represálias, seja por parte do Governo, do
Poder Executivo, seja por parte da Justiça, do Poder JUdiciário.
·
Onde teriam que responder por sonegação. Não há provas, por conseguinte, Sr. Presidente, mas os relatos eram tantos, partindo de pess?as _que
para mím merecem fé, (Jue formei ·unia convicção pessoal arespeito da veracidade desses depoimentos, e isto foi o principal fato r que me impectru de aceitar a incorporação do grupo chaguista, ao PMDB.
Além dos relatos sucessivos e numerosos, havia já algo que- se pOderi~
considerar uma evidência da veracidade dessas denúncias, refiro-me ao nítido
repúdio popular ao Governo Chagas Fre_íta~, mos~rado el? tOdaS_as pesqUísis
de opinião que têm sido realizadas, i-eJ)ú.dio não só ao dO'verno Chagas Freitas como ao seu candidato à sua sucessão lançado pelo PMDB, resultando no
crescimento anormal, na medida em que discrepa de todos os quadros dos de-mais estados, da candidata que prOmetia exatamente ferrniilar;-eXtiipar de'
vez essas práticas no Rio de Janeiro.
Mas não era ainda uma evidência suficiente para mim, e passei a buscar
algo que pudesse balisar mais ainda, solidificar a minha convicção, e a publicação dos dados relativos à evolução da receita tributâría do Estado do Rio
de Janeiro, pareceu~me desde logo alguma coisa de muito impressionante, e
de chocante. Pedi, então, ao PRODASEN, ao Serviço de Processamento de
Dados do Senado Federal, os elementos relativos à evolução da receita tributária dos demais Estados. Tenho-os aqui, Sr. Presidente, com exceção dosEstados do Acre, Sergipe e Mato Grosso.
·
Co:Osegui, através do PRODASEN, a·evolução das reCeitas tributáriaS
nos últimos cinco anos, principalmente da receita do ICM, que é a principal
fonte, que responde por mais de 80, 90% da receita tributária dos Estados.
Tenho-os aqui em mãos, Estado por Estado.
--E comecei a examinar e a verificar como se processou essa evolução no
quinqiiênio de 1977 a 1981. Evolução da arrecadação em valores reais isto é,
valores corrigidos pelo índice de inflação, disponibilidade interna, coluna II,
da Fundação Getúlio Vargas. Evolução, por conseguinte, em valor real dare-ceita proven"iente do ICM, principa:t item da receita tributária dos estados. E
verifiquei~ -sr. Presidente, que em todos os estados, em todos, excetuado o Estado do Rio de Janeiro, ao final vou referir-me à parte. E-xcetuado o Rió de
Janeiro, em todos os estados observa-se um crescimento contínuo, mais áu
menos acentuado, conforme o estado e conforme o ano, entre I 977 e 1980,
um crescimento contínuo dessa receita em valor real, até o ano de 81 quando
ocorre uma redução, decorrente, obviamente, da recessão que se declarou naquele ano. Assim mesmo, no ano recessivo de I 981, alguns Estados obtiveram
um acréscimo de receita dó valor real do ICM, estados corno Pernambuco,
A lagoas e Goiás; e outro, o Eslado do Rio Grande do Sul.• não chegou a obter
um crescimento, mas ficou com a sua receita mais ou menos eqUivalente ao
ano anterior, de 1980.
Considerando então o período por inteiro, tomadO o qiiinqüênio, de
1977 a 1981, pode-se detectar, com base nos dados que tenho, fornecidos pelo

Junho de 1982

PRODASEN, um crescimento global dO valor real, do ICM de todos os estados, exceto o Estado do Rio, qa ordem de 19%, mesmo com a queda verificada cm 81.
Enquanto isso. Sr. Presidente, no mesmo período, com a atualização dos
valores efetuados pelo- me.smo critério, observa-se uma retração, uma redução
do valor real do ICM do Estado do Rio de Janeiro de menos 5%; isto é, neste
qUinqUénio, enquanto tódos os E:stad6s àpresentaram um crescimento positivo em valor real de ordem de 19% na sua receita do ICM, o Estado do Rio de
Janeiro apresenta um decrésci~o,de 5% no mesmo período. Pergunto: Como
exPlicar essa discrepância? E mais,
Presidente, o que é signiticativo: essa
queda deu-se precisamente no perlodo do Governador Chagas Freitas, isto é,
dCu-se a partir de 1979. NO- período anterior a evolução vinha sendo positiva,
como em todos os outros Estados. O crescimento do ICM em valor real foi de
9,2% de 1974(75; foi de 1,5% ~ml975/76; foi de 4,2% de 1976(17, foi de 6%
de 1977f78.Úlicia-se o GÕverno Chagas Freitas, e aparecem imediatamente
as taxas nc"gatiVas na eyolução qo IClYf !lO Estado do Rio de Janeiro:- 3,7%
em valor real de 78/79;- 1,3% de 79(80;- 5,7% de 80/81. Por quê? Como
- explicar esse curioso fenômeno? A economia do Estado não decresceu no
período, senão no ano de 1981. Tenho_ em mãos dados referentes ao crescimento da economia--no· Esraao· dO Rio de Janeiro no perfodo do Governo
Chagas Freitas. De 1978 para 79 a economia do Estado cresceu+ 7,8%; de
1979 para80 cresceu+ 4,5%. Apenas de 1980 para !981 decre;ceu de 3,5%,
como, aliàs, se verifiCou effi quase todos os Estados, em decorrência, como eu
disse, da recessão de 1981.
Mas é preciso levar em conta que alíquota do ICM cresceu nesse período; a alíquo(a do ICM, que era de 14% em 1978, passou a 15% em !980 e
15,5_%_ em l981. Só este cres~t01_ento da aliquÇita daria para compensar em
grande parte a queda da economia-em 1981, e da~ia pare~ certameÕte resultar
num acréscimo positivo, rios anos anteriores, 79 e 80, mesmo que a economia
do _-~stado não_ tive.sse crescido naqueles anos, como de fato cresceu.
Ess_e aum.ento da, alíquota do JCM é a razão pela qual alguns estados,
mesmo no ano de 198 I, com a recessão, conseguiram obter resultados positivos no que diz respeito ao crescimento do ICM. Um crescimento de 0,5% na
alíquota por si só, corresponderia a um aumento de 3% no valor real do ICM.
A pesai de tudo isto, do crC:scimento d~ economia do estado, e da elevação da
'!Iíquota do ICM, o Es.tado do Rio de Janeiro perdeu receita e perdeu substancialmente discrepando -de todos os demais estados e discrepando profundamente. Como explicar isto? Que explicação pode ter este fenômeno que
ninguém po~eria prever, baseado nos dados concretos que estão aí apresentados. Se não houve corrupção, se não houve afrouxamento da fiscalização
_em troca da contribuição _para um fuQd9 de campanha, afirial de contas o
que houve? Desídia? In~fici~nciano m_ªi~ alto grau? O que é?
Na pior d_~s hipótese:~. dc~veria ter ocorrido, nesse período. 1978 a 1981,
um crescimento real de 1d% nã ~eceita do I CM. Ao contrário, o que se viu foí
uma retração de 5%, o que.significa uma diferença para menos de 15% na arrecadação do ICM no Estado do Rio. Quinze porcento sobre uma receita de
250 bilhões de cruzeiros, previsão d~ arrecadação do ICM este ano, representa algo c_om9 37,5 bilhões de cruzeiros desaparecidos! Somente este ano de
1~82 sem qualquer explicação à população, à opinião pública do meu Estado.
Para aonde foi_ esse dinheiro? 37,5 _bilhões de_cruzeiros em 1982, fora as perdas normais de 1981, de 1980 e de 1979! Para aonde tem ido esse dinheiro'? t
pe-rgunta que _faço, _e a faço ao Sr. Chagas Freitas, e a faço ao Sr. Miro Teixeira,~-ª f~ço ao PMDa _do Estado do Rio de Janeifo, incluindo aí tanto os chagu_istas como os neochaguistas.

sr.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, penso que tenho o direito de fazer também esta pergunta ao PMDB Nacional. Afinal de contas é o único" governo
estadual que este Partido- de oposição tem neste momenio; afinal de contas o
Sr. Miro Teixeira é membro da Comissão Executiva Nacional do PMDB; afinal de contas, na campanha caríssima ·que o PMDB exibe no Rio de Janeiro,
na sua profusão de caitazes, de out door. corno nunca se viu naquela cidade,
com propaganda externa nos ônibus, faixas, panfletos em números nunca vistos, há grande anúncios no meio disso tudo, .anúncios de quarto de página,
anúncios quase diáríos- nos grandes jornaiS do ·Rio, anúncios que devem custar algo como l milhão de cruzeiros por dia, onde, ao lado das fotos de Miro
Teixeira e de_ Artur da Tâvola, mencionam-se nomes de grandes figuras do
PMDB nacional, senadores do Partido, como Pedro Simon, Paulo Brossard,
Franco Montoro, Marcos Freire, entre outros, como que usando o prestígio
desses nomes- para encobrir ou contrabalança_r o desRrestígio ou a vergonha
do Governo mais desmoraliZado do País.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V.

Ex~

um aparte?

•

•

•
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O Sr. Nelson Cr.Jrneiro- Nobre Senador Roberto Saturnino 1 já que V._
Ex• citou o nome desses ilustre:; rnerobros .do PMDB nacional que figuram
nesf>e anúncios vale referir que, cuidadosamente, _neles não se insere _o nome__
do Presidente Nacional do Partido, o nobre Deputado Ulysses Guimar_ã~s.
Por que?

O SR. ROBERTO SATURNINO- A pergunta de V. Ex• fica realmente sem resposta. A resposta- podemos imaginar perfeitamente- remonta a
fato:-> histórii.A.):h demonstr:.ttivos, de que o Sr. Chaga~ Freitas e o seu grupo

nunca tiveram em muita conside.mc.ão o Pr~sidente do P~rtido.J):e__qualqu(:i
forma, ao usar o nome de _figuras prestigiosas, fica sem _explicação ausência
dn próprio Presidente.

O Sr, Jm·<!

Fra_~elli

-

Pt:rmite V. Ex a um aparte?

O SR. ROBFRTO SATURNINO- Ouço. com muito praLer, o aparte
de \i Lx•
() . )·,-. ./Me 1-nH!l'fli- Primeiro. umB informação: se durante algum tem~
pu~

durJ.ntc quanto tempo V. Lx• tl!ria pL!rtencido ao mesmo Partido do Go~
· .:11Judor < ha~<ts I rt:llas. atuundo neste Senado?
O SK KOBFRTO SATURNINO- Posso responder imelJiatHmentc !l
\. f-J,~ Nà0 '-f"Í precisar os meses, 6 meses~ ou pouco mais quando fui eleito
pdo antig.;,.' 1\.llJH. e o Sr.-Chagas Frenas pertcn..:ia àquele partido . .E o antigo
M DB movia um p1~K'C~MJ J.e ~xpulsào do Sr. Chagas hei tas. Lembro~ me que
c: f<:~o-;~cutiva Nacion;d do t!nt[lO MDB Vl_Huu uma moção considerando o Sr.
Ch;-tg;-t:-> Fr~;itn" pessoa de r.:omportamenro incompatível com os princípio" do
P<.~rtido. Diantt: dessa tomada de posição da l:.xccutiva Nacional, de
dc.,fitiou~st~. saiu do Partido.

O Sr. Jm~ FraKelli- Nunca, durante esse tempo. V. Ex1 recebeu essas
denüncias a que se rcr'cre nem procurou fazer a análise_de todos e:;;~~ dados e
dernentQS que vem C\Jnl tanta segurança proferindo agora, para f<tzer antes a
mesma crítica que \'. Ex_~ está fatendo nQ momento'!

O SR. ROBERTO SATlJRNINO- t daro que ha,ia antes denúncias.
Ma~ como eu dis')e, não poderia cncampá-las por falta de provas. Agora te~
nbo não propriamente a.'> provas:;-mas urna evidência~ mostrada em dados
concretos. Entào. eu me sinto obrigado a apresentar à ~ação. através do Se~
nado. essa evidCncia, c pedir Uma explicação. Estou pedi rido ao nobre Sena~
dor José frageiH explicaÇão, quc-cteio, cabe ao Partido de V, Ex• no meu Es~
tado, e mesmo em âmbito nacional, apresentar uma explicação, porque aí está uma evidência, uma discrepância no comportamento da receita no Estado
do Rio de Janeiro, para a qual não vejo razões. Pode ser que haja uma explicação. A economia do Estado cresce, a alíquota do ICM_ eleva-se e a receita_
tributária cai em valor real. Como explícá-lo? É esta a explicação que estou
pcdindo_c_Se V, Ex~ for capaz de me dar ... Estou apresentando~a hoje, porque
só recentemente recebi esSes dados. Pedi~os ao PRODASEN. Alertado, como
disse, por uma matéria publícada no Jornal do Commercio há cerca de 15 dias.
Pedi os dados ao PRODASEN, conferi~os e os estOu trazendo ao ·senado.

O Sr, José Frage/li- O que estranho é que V. Ex• tep.ha sido aJerta~<?
tão tardiamente tanto para as denúncias como para a coleta dos dados.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Já recebia as denúncias hã muito
tempo.

•

O Sr. José Fragelli- Sein dúvida nenhuma, V. Ex• com oito anos de
mandato nesta Casa e com um tempo de quatro anos de governo do Sr. Cha~
gas Freitas, essas denúnCias e esses _e_lementos jã podería'm ter _sido coletados,
trazidos ao conhecimento da Casa e do Partido, para interpelar, àquela épo~
ca, em pririleiTO lugar o PMDB, depOis o PP e agora novamente o PMDB.

O SR. ROBERTO SATURNINO- O PMDB não, porque o Sr. Chagas Freitas não pertencia ao PMDB. O Sr. Chagas Freitas (iertencia ao Parti-

dodeV.Ex•,oPP.

~

~

O Sr. José Fragelli- .O MDB contim.tou_o mesmo partido, com o acréscimo apenas de uma palavra: Partido. Apenas o acréscimo desta palavra.
O SR. ROBERTO SATURNINO- O Sr. Chagas Freitas não pertencia
ao PMDB e sim ãQ Partido de V. Ex• na. época, que era o PP.

•

O Sr. Josi Fragelli -
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O Sr. José Fragefli- Então, V. Ex• me dá, pelo menos, uma parte dera-

O SR. ROBERTO SATURNINO- Pois não.

•
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O Sr. Chagas Freitas foL eleit9 pelo _PP'?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Foi eleito pelo PMDB e logo passou para o PP.

zâo.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Não. V. Exf está a me perguntar
por que eu não havia feito as denúncias. Eu disse que não ia. sem provas, fazer derlúncias levianas. Agora eU_tenno 'evidências~- e es!Õu obrigado, me sinto
na responsabilidade de trazé~las ao Senado.

O Sr. José Frage/Ji- Perfeitamente.

Estranha~me

que as denúncias e as

~.ole-l_iis dos dados dt: V. Ex~ já cht!guern tão tardiamente.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Não. Não cheg<Ju tardiamente. Ao
contrário, nobre S.eniidor.
O Sr. José Fragefli- No fim do mandato do Governador e justamente
num período de debaLI!$ eleitorais, durante uma campcmha eleitoral.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Ao contrário, É exatamente duran.
te ltma l:arnpanlw eleitoral que é preciso esclarecer a popul<~çào, para que não
~e repita, par-a que não se perpetue nu poder a máquina que está usanrlo eo;;sas
prútil;a..;. Nós da Oposição temos a obrigação de alertar a opinião pública. E
di-tro-que V. Ex~ está aí a fater o que fazem os Lídert:-. do PDS, quando o
PMOB a~..·u<;<J. o Govcrnn de corrupção. V. Ex• está defcnch;ndo o seu Partido,
o Sl.!u G(wcmador. o único Governador que seu Partido tem no p~H.kr lnfelizmentt'. Jament;-Jve!mcntc. o mflis dcsmor_<~.Uzado de todo ... V. Ex• cumpre o
~t>U. devrr,

O Sr. Jo.H; Fra.'!_d!i- Ainda nào proferi uma palavra em defesa do _Go~
vernador Chagas 1- n::Jtl--1~.

O Sr. Nelson Carneiro O Sr.

Jo11> Fra~elli-

estranhando V.

Ex~

E será difíciL

.._, porque não tenho os dados, os elementos. Estou

que, com qua!ro anOs de mandato ..

O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu estou pedindo" explicação,
para que V. Ex•, t:m sessão ...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço que o orador nào seja
interrompido, senào__ mediante o pedido regimental de apcuit:.
O Sr. Jásé Frãgelli -

Pedi o aparte a S.

Ex~

()SR. PRES~DE~TE (Jarbas _e~ssarinho)- V.
pl-ôsseglllu no' diálogo. Dependerá ·do oradOr.

Ex~

pediu um aparte e

O Sr: José Fragel/i- Se V. Êx~ me permite o aparte, eu apenas estou estranhando que, em quatro anos. pode-se dizer, de mandato paralelo de V.
Ex~. de governo paralelo do Sr. Chagas Freitas, só agora V. Ex~ dê valor às
denúncias .e: passe a estudar dados e elementOs, inclusive servindo~se do SER~
PRO para fazer essas acusações.

O SR. ROBERTO SATURNINO- SERPRO, não. Peço a V. Ex• que
verifique. Ê o PRODASEN. do Senado, não é do governo ...

O Sr. José Fragelli--=- Poderia ser PRODASEN. Eu quero, apenas, fazer
o registro desse fato que é bastante estranho.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Aceito o registro de V. Ex•, entretanto, continuo a pedir, a demandar a V. Ex•, em nome do seu Partido, explicação para esse fato, estranho. Espero que V. Ex~ consiga trazer-nos alguma
explicação convincente para esse fato que me parece fora de toda a norrnali~

dade.
Continuo, Sr. PreSidente.
Acho que a explicação dessas anormalidades tem que ser dada. Como
me referi, a imprensa do Rio preocupa-se e muíto justãmente, com o esvaziamento do Estado. Até que de parte do Governo federal não poderiam os flu~
minenses e o_s cariocas se queixarem, demasíadamente. Os investimentos federais feitoS no Metrô e em outras obras viárias, ito Porto de Sepetiba, no gran~

de complexo VALESUL, no complexo NUCLEBRÁS-NUCu::P, no campo
habitacional, no novo prédio do BNDE, na obra da favela da Maré, consti~
tuem, na verdade, injeções maciças de recursos, que talvez outro Estado da
Feder~ção não _tenha rece.bido. Não quero dizer que tenham sido as melhores
aplicações, as mais meritórias. Faço crítica ao tipo de aplicação e Dós do PDT
aplicaríamos esses recursos de outra forma. Mas quero dizer que toda essa injeçãó de recursos gerou poder aquisiiíVõ, e teria que resultar, tarnbérri, por
esse lado, um acréscimo do valor real do ICM.
Então, que esvaziamento é esse afinal? Como explicar a retração da receita do Estado? Enquanto afrouxa a arrecadação, avança o endividamento e
o ernpreguismo eleitoreiro no Estado do Rio de Janeiro.
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Jã tive oportunidade de mostrar que foi o governo que mais se endividou
externamente no período, e ainda temo.s um pedido em pauta, a ser votado no
Senado, da ordem, se não me engano, de 29 bilhões de cruzeiros! Este noyo
empréstimo não mais para a realização de qualquer obra, mas, simples~ente,
para cobrir os déficitS orçamentários result:intes do empreguismo desenfreado que se verifica no ano eleitoral.
Esta, Srs. Senadores, é a pergunta que faço; e torno a repetir; como exPlicar tudo isso'?
Ja não quero falar da corrupção, de que se fala tanto, do DETRAN, na
corrupção da RIOTUR, da COCEA, no incrível custo do Metrô, no inacreditável custo do Metrô do Rio de Janeiro, não quero falar das propinas do
jogo do bicho, todas essas coisas muito comentadas no meu EStado, mas de_
que não tenho provas e não quero encampar como acusações. •
Quero apenas fazer o que fiz, revelar uma evidência, a sa_ngria substi,i,ncial da receita do meu Estado e espero uma explicação. Para onde está indo
essa sorna imensa de recursos, como eu mostrei, dezenas de bilhões de cruzeiros do JCM do Estado do Riá? Respondam os-partidários do Sr. Chagas
Freitas, respondam os chamados chaguistas, os neoçhaguistas, responºam,
enfim, se puder, o própriO PMDB nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente. (Muito bem!)
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alberto Silva - Almir Pinto - Mauro Benevides - Dinarte Mariz João Calmon - Amaral PeixotO - Nelson Carneiro ~Amaral Furlan Benedito Canelas- Leite Chaves- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Há número para delibe-ração.
Na sessão anterior, foi lido o Requerimento n9 137, de 1982, de autoria
do Sr. Senador M uriio Badaró, solicitando aO Senado Federal a concessão de
60 dias de licença para tratar de interesse particular. O requer:i_mCnto deixou
de ser apreciado por falta de quorum.
Passa-se, portanto, à votação do requerimento.
O SR. BERNARDINO VIANA (Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Bernardino Viana, para uma questão dê ordem.
O SR. PRESIDENTE (Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O prazo solicitado pelo Senador Murilo Badaró é inferior ao.previsto no
art. 36 da Constituição Federal, impedindo assim a possibilidade de convocação de suplente de que trata o§ 19 do citado artigo. Pergunto se, diante ctisso, é possível a concessão de licença por prazo inferior aos 120 dias previstos
no texto constitucional, sem risco ou prejuízo do mandatO do nobre parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Quanto à questão de or·
dem que V. Ex• formula, sob a forma de Perguntar, quero salientar, apenas,
que aqui já houve casos~ como-por exemplo, do Senador Luiz Cavalcante, em
que S. Ex• pediu licenÇa por 30 dias para tratar de interesse particular, até
num caso em que S. Ex• mostrou, mais urna vez, o excepcional espírito público que o move na carreira política, e o requerimento foi aceito pela CiSa, sem
discrepância. De modo que a tendência natural minha é aplicar o que: na_pra.:
xe se fez aqui: aceitar o reqUerimento- e submetê-lo a votos.
O Sr. Aderbal Jurema- Sr. PreSidente, peço a palavra para recorrer da
decisão de V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Tem a palavra o nobre Senador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREMA - Eu estou preocupado com essa licença
de 60 dias e, favorável a ela, eu gostaria que ela fosse bem examinada para
que não fosse prejudicado o nobre Senador Murilo Badaró._ De maneira que
eu recorro da decisão de V. Ex'
O Sr. Alexandre Costa -

Sr. -p-residente peço a Palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra a V.
O SR. ALEXANDRE COSTA -I'. estranho se discutir licença de Senadores, nesta Casa. Durante todos esses_ anos em que eu aqui eStou, assisto licenças serem votadas sem discussões, porque o parlamentar é quem sabe de

•
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isto, não comparecerei ao Senado, mas não quero _sofrer a pena da perda do
mandato. Não pode, pelo que isto representa, mesmo, até pela pecha; perdeu
o mandato por ausência. Dir~se-ã, por desídia, por ser relapso. Não, não! O
parlamentar pede à sua Ca_sa que lhe dê licenÇa para- ausentar~_se por 15 dias,
30 dias, e 60 dias. E não há razão de ordem móral, de ordem jurídica__. de ordem política, ...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Esclareço à Casa que o
nobre Senador está levantando uma questão de ordem.

O SR. PAULO BROSSARD- Ouvi um aparte que me perturbou, Sr.
Presidente. Perturbou-me, não pelo aparte, mas por vir de-querri veio.

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex•
aparte que o RcgüTI.entO -não lhe permite ouvir .

n~o

pode ouvir o

O SR. PAULO BROSSARD- O Regimento não revoga as leis da Física e eu o ouvi. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não revoga as leis daFísica, em termos~ assim como não pode haver duas matérias ocupando o mesm~
espaço, ao mesmo tempo, não se pode ouvir de V. Ex• ser regimental e antlregimental.
O SR. PAULO BROSSARD- Pois aqui estamos diante de um caso
que desmente a filosofia aristotélica. 1:. o princípio da contradição qüe acaba
de ser revogado. Da identidade, e da não contradição.
Mas, Sr. Presidente, pergunto eu: por quê? Qual a razão política, qua:I a
razão jurídica, qual a justificãtiva histórica para que se não concedesse a licença por 30 dias, por 60 dias, por 90 dias, a um parlamentar que diz: eu vou
tirar férias, eii-fiteCiSo sair, uma pessoa da família estâ doente, eu tenho que
lhe dar assistência? E inacreditâv~l!
Nestes casos, o que acontece? Não é convocado o suplente, mas com a licença, ele pode faltar a uma terça parte das sessões ordinárias da sessão legislativa e não pe-rderá o mandato. Mas eu ouvi, Sr. Presidente; então, por que a
licença? Por que submeter a votos? Corrijo. Então, seriã auto"mática.
A regra, a tradição, é que seja submetido a votos. Mas eu faço, então,
uma outra pergunta: se for caso de moléstia também não deve ser submetido
a votos? E aí, diante de um imperativo de ordem insuPeráVel, ri1oléstia grave,
deve_ ser aprovada pela Casa? Deve; deve. No entanto, não há uma razão aparente pelo menos para que isso deva ser feito. Mas esta é a nossa tradição.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Solicito a\'. Ex• que conclua.

•

•

O SR. PAULO BROSSARD- De modo, Sr. Presidente, que por maior
que seja o in(eresse em amanhã colo~r no plenário um certo número de parlamentares para tornar inalterável um ato ilícito" Que se chama esta Carta outorgada, por maior que seja eSse friteresse-esta é uma verdade cristalina, esta é
a verdade que resulta de uma inteligêncía dos textos, esta é a verdade que decorre de uma tradição maís cfue- seCular, porque sempre, sempre, se entendeu
de subordinar à autorização da Casa a licença, rriesmo ·nos ci:tsos de tratamen~
to de saúde, mesmo· nos casos de impedimento por doença.
Tem mais, Sr. Presidente. Eu pergunto a V. Ex• se, amanhã, eu tiver de
me ausentar, não por muito tempo, mas por ã.lguns dias, se eu não posso co~
municar a Mesa que por tal motivo, que considero relevante, eu não campa~
recerei à sessão? E pergunto se a justificação da minha ausência não me liberaria --independentemente do voto da Casa - desse compromí_sso'?
Andei, há tempos, folheando os Anais do Arquivo do Senado e lã eilCon~
trei a quê? Um ofício do Sr. Senador Silveira Martins, que comunicava ao-Se~
cretãrio do Senado que teria de se ausentar da Corte por alguns dias, para
acompanhar a sua filha que estava doente. Não pediu licença e nem cabia licença, porque o Senador não tinha suplente, mas comunicava à sUa-Casa que
não compareceria ao Senado, por aquele motivo: Também encOntrei lá Sr.
Presidente, um oficio do Senador Osório - ainbos, por sinal, do Rio Grande
do Sul- do Senador Manoel Luiz Osório, do velho General Osório, comunicando ao- Senado que não compareceria à sessão daquele dia. Naquele tempo,
eram hábitos da Casa, Sr. Presidente.
Não chegarei a tanto, más V. Ex' que, hoje, exerce o lugar q.de outros
eminentes brasileiros já exerceram, ao longo dos cento e cinqílerua -anos de
existência desta instituição, espero, Sr. Presidente, que V. Ex• aterida; atento
ao que pesa sobre a cadeira presidencial, V. Ex• hâ de dar a solução que me~
lhor consulte aos interesses do Senado, da instituição .
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Regimento é claro; diz
que ...
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o Sr. Alexandre Costa - Sr, Presidente, peço a palavra apenas para. u~
refQTÇO sobre o assunto. Um minuto apenas, só para citar a V. Ex~ _a trad!ça?
da Casa. Por duas vezes cons~utivas. o S:::t.l.ldoso Senador Jessé fre1re pedm licença de 90 dias, para que o Senador Martins Filho não assumisse. no Senado.
E durante 6 mesecs ficou vaga aqui a cadeira ~o Sen~dor Jessé Fretre, sem que
o -Senador Martins _Filho, seu suplente, a assumisse.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esta a razão pela qual V,
Ex• viu que eu dava a resposta ao nobre Sendor Bernardino Viana, referindo~
fie à praxe exercida mi Casa.- Más, foi levantada pelo nobre Senador Aderbal
Jurema uma questão diferente.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Seí, Sr. Presidente, compreendi.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- E ele manteve o seu recurso. E eu vou perguntar, agora;: a S. Ex• se, diante das explicações dadas, matém o recurso, porque nós já estamos também transgredindo o Regimento; levantada a questão de ordem não há encaminhamento ...
o SR. ALEXANDRE COSTA- Aceito até o recurso; só não aceito a
justificativa sob o argumento de .. compadecidos" do _mandato do S~na~or
M urilo Badaró. Este argumento não cabe na mais alta Casa do Legislativo
brasileiro. Esse não é o argumento! Querem o Sendaor Murilo Badaró aqui
presente; então, que se diga: não vamos dar a licença, porque precisamos da
sua presença para oferecer número à votação do .. pacotão". Esta ê a verdade
e não ••compadecimento" pelo mandato de S. Ex•
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
0 SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -~Concedo a palavra ao
nobre Senador Dirceu Cardoso. S. Ex•, tem 5 minutos para formular a ques~
tão de ordem.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem. Sem revisão
do_ orador.) --:- .Sr, Presidente, Srs~ Senadores:
Com base na Constituição e no Regimento Interno, a Constituição, rio
Art. 36 e o RegirÍtento Inierno no capítu!O.tó, fo.rmulo a_ seguinte questão de
ordem:
Sr. Presidente, o expediente da licença, concessa magna venia dos Srs. Se~
nadares, tem- dois SegmC:ntos; OSeSmento regimental e o segmento constitucional. o seg-rrieiitO reS.imentar traia de IlceriÇa de Senadores até 119 dias, porque aí não hâ perda do mandato. O _segmento constitucional trata de 120 dias
para cima, como esclareceu bem o nobre Senador Paulo Brossard. Um Senador pode cair no caso de perda de mandato; entãó, tem o suplente e essa coisa
toda.
Então, Sr. Presidente, o segmento regimental, que é muito inferior, mas
muito iriferiOÍ' ao ·seg~n"ento" cónslilUcio"li:ãl, regula os casos de'licenças de até
119 dias_. Então, está regulado aqui no capítulo da licença; não fala de 120
dias, Porque 120 dias já é a inTringência Ç.a Constituição. E: o texto constitu~
cional que se estardeia acima de qualquer decisão regimental da Casa. Então,
de 120 dias para círna é a Constituição que regula e que disciplina a licença. E
fui eu que combati aqui a licença do nobre S_enadar Tarso Dutra, num dos ca~
sos em que o PDS queria a sua presença aqui, e que queria a sua licença para
ter mais um senador nas votações de projetas de empréstimos; fui eu que
combati.
Pois bem, hoje venho ao Senado explicar que há dois segmentos; até 119
diaS,- regUla~sC-pelo Regimento Interiio, porque não ·se trata, absolutamente,
de perda de mandato ~_nelJl de posse de suplente. ~as, desde_ que passe de 120
dias, _aí t~m a _perda de ffiandato pOrq~~ ele falha. H~ unl número e se ele atin~
gir esse núffiero, ele pei-de o seu m_andato. Então,-~ a Constituição que. regula
o caso, não mais o Regimento Interno, porque aí não tem força o Reg1mento
na hierarquia das leis o Regimento ê a quinta força, é a complementação da
Consütuição. A ordem é; COnst"itúíção, lei complementar, lei ordinâria e depois, então, vem o regulamento interno da Casa. É a quinta força ..
Portanto, Sr. Presidente, quero crer, que o Senado está exorbitando.
Exorbita quando_empresta, exOrbita qUando não permite ao Senador ter licença, para tê-lo aqui para votar o empréstimo, exorbita, Sr. Presidente,
quando pode ter a possibilidade de negar urna licença por 10 dias, por 15 dias,
por 25, por 50 dias, até 119 dias. Então, Sr. Preside;nte, é cristalino o direito
do Senador Murilo Badaró. Ele não quer cQrnparec~r__a_qu_i nesses 30_dias, por
este ou por aqUC1e -InoüVo.
Concluo, Sr. Presidente. Dolorido, escalpelado na convenção, injUstiça~
do talves, cOmo queiram interpretar, ele não quer comparecer ao Senado e
tem o direito líqUido e certo- de requerer a licença atê os 119 dias. Depois de
120 dias é a ConstituiçãO Federal que regula, porque lhe sobrevem a ameaça
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de perda do mandato. Então, pode ser prefeito, pode ser prefeito de capital,
pode ser secretário, pode ser ministro e assim por diante. :Neste caso, paira soberana, sobre a decisão que a Casa vai tornar, a figura d~ Constituição Federal, se ele tivesse pedido os 120 dias. Não pediu. É o Regimento. E o Regimento nãó fala. Pode requerer pelos dias que quiser, até aquele limite, que
não ofendé ninguém, não ofende lei nenhuma; não perde mandato, não tem
desconto de jetton, porque nesta Casa não tem figura de desconto de jetton,
porque isto aqui é o grande seio de Abraão, onde todos nós nos abrigamos.
Sr. Presidente, esta é a questão ordem, que submeto a V. Ex• não se aplica o texto regimental, aplica-se soberanamente o texto constitucional. O texto
regimental ala parda-se para os casos de 119 dias para baixo. O texto constitucional sobrepaira sobranceiro, dominador, cristalino, meridiano, solar, nos
casos de 120 dias para frente.
O PDS- não ·quer a presença do Sr. Murilo Badaró, mas o Senado, para
não querer, tem que rasgar o Regimento Interno. No caso da Constituição,
nem se ofende a Constituição, porque o seu caso não infringe, não colide, não
é tratado, não é regulado pela Constituição Federal e sim pelo Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores. recapitulo

a questão para os Senadores que não estavam aco~panhando a matéria.
Quando anunciei a votaÇão do -requerimento, OSenador Bernardino Viana, louvado exatamente no art. 36 da Con-stituição, formulou a questão de ordem. S. Ex• leu o artigo:
"Não perde o mandato o Deputado ou Senador investido na
função de Ministro de Estado, Secretário de Estado, Prefeito de Capital ou quando licenciado por período igual Ou superior a cento e
vinte dias, por motivo de doença ou para tratar de interesses particulares."
É o caso._S. Ex• argumentava, contrario sensu, que sendo ITlenor Q!Je este
prazo, haveria o risco de perder o mandato. Em reSPosta à questão de ordem
ou em solução da questão de ordem, lembrei os casos anteriores aqui e citei
até, nominalmente, o do Senador Luiz Cavalcante emantive a votação do requerimento. O nobre Senador Aderbal Jurema apresentou um recurso. _O art.
446 diz:
••A questão de ordem será decidida pelo Presidente, com recurso para o Plenário; de ofício ou niediante_requerimento, que só será
aceito se formulado- ou apoiado por-Líderes."
Aceitei o recU.Cso, porque me imp5e o Regimento que-o ãceit~, ll:~a vez
que S. Ex• é Vice-Líder. Diarite das explicações dadas, eu, s_em exorbitar e
sem me exceder, pergunto ao nobre Senador Aderbal Jurema se S. Ex' mantém o recurso. (Pausa.) .
O Sr. Aderbal Jurema -- Sr. Presidente, pela discussão suscitada na
questão de ordem do Senador Bernardino Viana, nós verifiCa-mos a neCessidade de manter o recurso, embora respeitando a decisão de V. Ex• -~também os
pronunciamentos aqui feitos, todos eles dentro de urna argumentação jurfdica absolutamente respeitável. Por isso mesmo, Sr. Presidente, o que nos preocupa, não é como disse o Senador pelo Maranhão, o nobr<:' Senador Alexan~
dre Costa, não é o receio de perda de mandato do Senador Murilo Badaró,
mas é para que uma questão, que suscitou tantas dúvidas, que suscitou tanta
argumentação no plenário, seja de fato examinada com mais cuidado. E, dentro do Regimento, eu mantenho o meu recurso.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nesse caso, submeto orecurso do nobre Líder do PDS à decisão do Plenário.
· Os Srs. Senadores que aprovam o recurso permaneçam como se e-ncontram. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Dirceu Cardoso-- Sr. Presidente, requeiro verificação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - S. Ex• o nobre Senador
Paulo Brossard já havia pedido verificação nominal.
Os Srs. senadores queiram ocupar os seus assentos individuais para votação.
O nobre Senador Paulo Brossard pediu aqui, ao meu lado, verificaÇão. A
mesma coisa Que V. Ex•
O Sr. Dirceu Cai-doso- S. Ex• tem que requerer aqui do_plenário. Todos
nós ternos que ouvir.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está bem. SerÚeito. O oh·
jetivo é fazer a verificação nominal. Ela estâ sendo procedida~ Quanto ao resto, não torno conhecimento.
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Esclareço aos Srs. Senadores que o voto SIM acompanha o recurso do
Uder do PDS; o voto NÃO mantém a decisão do Presidente.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

•

(Procede-se à votação)
VOTAM "SIM'" OS SRS. SENADORES:

cio -

Aderbal Jurerna- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- João LúJorge Kalume - Lenoir Vargas.
VOTAM '"NÃO'" OS SRS. SENADORES:

Aloysio Chaves - Benedito Canelas - Dirceu Cardoso - Gastão
MUller- Helvídio Nunes- Hugo Ramos- José Fragelli- Lourival Bapüsti.i-- Luii Cavalcante- Martins Filho- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro - Passos Pórto - Roberto Saturnino - Tarso Dutra.
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram SIM 6 Senadores
e NA:b
Houve I abstenção.
Total de votos: 22.
Não houve quorum.
De acordo com o a_rt. 327, incíso VI, do Regimento Interno, vou suspender a sessão por dez minutos, fazendo soar a campainha para a chamada dos
Srs. Senadores, a fim de procedermos a nova_ votação.

rs:

(Suspensa às 16 horas e 5 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas

e 15 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Após os dez minutos regimeritais, reabro a sessão.
Passamos à segunda votação do recurso apresentado pelo nobre Senador
Aderbal J urema.
Os Srs. Senadores, que aprovam o recurso votarão SIM, e os Srs. Senadores que mantêm a decisão da Mesa votarão NÃO.
O Sr. Paulo Bro~ard -

PossO _fci_~er .Y_rna_ declaração, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não.
O SR. PAULO BROSSARD- 1: que na votação anterior eu sentei nO
lugar errado, e votei no lugar do Senador Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENT-E (Jarbas P-assarinho) foi objeto de especulação.
Os Srs. seriadores já podem votãr. (Pausa.)

Ainda bem que isso não

(Procede-se à votação.)
VOTAM ""SIM'" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema -

Tarso _Dutra

.VOIAM ""NÃO'" OS SRS. SENADORES:

Alexandre Costa- Aloysio Chaves- Benedito Ferreira- Dirceu Cardoso- Gastão Müller- Helvídio Nunes- Hugo Ramos- J~ão LúcioJosé Fragelli- Jutahy Magalhães- Lourival Baptista-- Luiz Cavalcante
-_Martins Filho- Mauro Benevides- Nelson Carneiro- Paulo Brossard
...,... Roberto Saturnino.
O SR. PRESIDENTE (J arbas Passarinho) - Votaram SIM 2 Senadores
e NÃO 17.

Total de votos: 19.
Não houve quorum para a decisão, em conseqüência, fica sobrestada a
matéria.
O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, houve votação; apenas não se v~
rificou quorum. O ineu voto rio minai consta do placar e eu quero justificá-lo.
Peçó a palavra a V. Ex• para fazê-lp.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu receio não poder dar a
palavra a V. Ex' para este fim, porque a decl':ll"ação de voto só se faz quando a
votaçãO se cOmpleta. ·Quer dizer: proclamado -o resultado de votação é lícito
ao Senador usar da palavra por cinco minutos para declaração de voto, salvo
se a deliberação não se completar por falta de número. Então, não havendo
número. não há declaração de voto. Eu lastimo não ceder a palavra a V. Ex•
O Sr. Aloysio_ Cha"Ves - Sorri. A minhJl _Q~errça na votação constitui
justamente uma demonstração do meu voto, nesta questão. E eu me reservo o
direito, Sr. Presidente, de fazer essa declaração de voto, no momento oportuno, cumprindo a dete~minação de V. Ex•

•
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas

Passarinho)~

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Em conseqüência da falta de_quorom há pouco verificada, as matérías
constantes dos itens 1 a 20 ficam cOin a votação adiada. As matérias constantes dos itens 21 e 22-ficairi" com a-discussão sobrCStã.da~ em virtude d~ falta de
quorum para votação do requerimento de que dependem.
São os seguintes· os itens cuja apreciação-é adiada:
1

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9183, d~ 1981 (apresentado pela Comissãõ de Economia como conclusão de seu PareCer n9 1.098,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grand~ do Norte a_ elevarem Cr$ 29.364.200,00 (vifite e nove milhões, trezento-s e Sessenta e·quatro
mil e duzentos cruzeiros), o montante -de sua dívida consolidada: tendo
PARECER, sob no 1.099, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo- Ramos.
.
(Dependendo da votação do Requerimento no 123]82, do Senador Dirceu Cardoso, de audiência da Comissão de Finanças~)
2
Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9 258, de 1981 (apre·
sentado pela Comissão de Economia como conçlusão de seu Pa_recer fi'i' 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 cruzei~
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
--PARECERES, sob~n's-t.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade ejurídicidaçle, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Munidpios, favorável.

3
Votação, em turno único, do Projeto de R~ªolução n'i' 260. de 1981 (apresentado pela Comissão de Economta como conclusão d~ seu Parecer U'i' 1.452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caianduvá. (SP) a elevar em
Cr$ 3SL300.000,00 (trinta e noVe milhões e trezentos mil cruzeiros), o molitã.nte de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sollnos 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões:
-de Constituiçãõ- e Justiça. pela constitucionalidade e juridieidade; e
-de Municípios~ favorável.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 25, de 1982 (apresentado pela Comissão -de EConOmia como conclus~o ~e seu_ Parecer n'i' 145,
de 1982), que autoriza a Prefeítura Municipal de Ale_?t-ânia (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 nos 146 e 147, de 1982,· das Comissões:
-de Constituição e JustiÇa, pela constituCio.nai_idade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municíj:iios~ Tãvorável.

5
Votação, e·m turno único, do Pmjeto de Resolução n"' 33, de 1982 (apre.
sentado pela COmissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 189,
de 1982), 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, trezen·
tos e sessenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, t~ndo
PARECERES, sob nos 190 e 191, de 1982, das Comissões: ~
- de Constituiçãá e Justiça, pela constitucionalidade ·e juridicidade; e_
-de Afunidpios, favorável.
6
Votação, em turno único, do ProjetO-de ~esoluçãon9 38, de 1981 (apresentado pela Comissão- de Econúrrtia como conclusão de -seu Parecer ri~' 279,
de 1981), que autoriza:_a_Prefeitura Municipal deRió Claro (SP) a elevar em
Cr$182.483.630,00 (duzeritos e oiten_tae dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros),_ o montante d_e sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de ConStituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciaade~ e
- de Munidpios, favorável.
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7

Votação. em turno único~ do Projeto de Resolução n9 108, de 1981 (apresentado pela Coinissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 713,
de 1981), que autoriza o Goyerno dp Estado do Rio Grande do Sul a el~yar
em CrS 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos c noventa e nove tnil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove.cen·
tavos), o montante de sua dívida consplidada, tendo
PARECER, sob no7t4, de 1981, da Comissão:
- de ConstitziiÇãó e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 240, de 1981 (apre.
sentado pela Comissão de Economia çomo cpnclusão de seu Parecer n'i' 1.342,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (MS) a elevar em Cr$
12.356.000,00 (doze milhões, trezentos e cinqUenta e seis mil cruzeiros), o
montante de sua dívida Consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.343 e 1.3.44, de 1981, das Comissões: ~
-de Constituição e JustiÇa, p·ela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.
9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 30~ de 1982-(apresentado pela Comissão d_e Econo;ni_a_ G.Omo conclusão de seu Parecer n'i' 178,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaí~a (GO) a· elevar em
Cr$ 159.638.841,00 (cento e cinqüenta e nove milhões, seiscentos e trinta e
oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros), o mOntante de sua dívida con·
solidada, tendo"
PARECERES, sob n•s 179 e 180, de 1982, d~s Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municípios. favoráveL
10

Votação, em turno único, do Projeto de ResoluçãO n"' 80, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 423,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (GO) a elevar e·m CfS 43.371.328,00 (quarerita e trêS niilhões, trezentos e setenta e um
mil, trezentos e vinte e 01to cruzeir'õs)--;omontante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob nos 424 e 425, de 1982, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de- Municípios, fàvorável.
11
Votação, em turno único, do Projeto de ~esoluyão n'i' 218, de I98l(apres.entado pela Comissão d_e Economia como conclusão do seu Parecer n'i' 1.270,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Minas Ger3.is a elevar em Cr$
988.603.570,49 (novecento~: e oi!enta e oft:_:"Q milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e setenta cruzeiros e quarenta e nove centavos) o montante de sua
.divida consolidada, tendo
.
PARECERES, sob n<'s 1.271, de 1981, das Comissões:
-de Cons_tfluiç(io e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
12

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 221, de 1981 (apresentado pela COmissão de EconOmia comq conclu_s~o de seu Parecer n"' 1.276,
de 19-81), que- atitoiíza o· GoVerno do -E~tado do Ceará a elevàr e~ Cr$
25.239.000,00 (Vínte e ciiiCO riiilhões, duzentos e trinta e nove mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 1.277, de 1981, da Comissão

--de Constituição e Justiça, pela constítucionalidade e juridicidade;
13
_ Votação, em turno único, do ProjeTCtde Resolução n'i' 14, de 1982 (apresentadO pela Comissão de EcOnomia como ·conclUSão- de seu Parecer n9 39, de
1982), qu~_autor~z~ a Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) a elevar em Cr$
36Ó-,(XlO.OOO;OO (trézentOs e sessenta milhõC:s _de cruzeiros) o mOntante de sua
dívida consolidada, tendo
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PARECERES, sob nos 46 e4I, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e JUsi{ça, pela constitucionalidade e juridicidade e,
- de Munidpios, favorável.
14
Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n'? 59; de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia com·o __<:_oncl~s~o de seu Parecer n'?_ 334,
de 1982), que autoriza ó Governo do Estado do RiO de Janeiro a elevar em
Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões, setenta e nOve milhões e duzentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consÕ!idada, tendo
PARECER, sob n' 335, de 1982, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlcidade.
15

Votação, em priineii6- turno, do Projeto de Lei do Sen~do n"' 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a cOncessão de
aposentadoria especial para o comerciãrio, na forma que especifica, tend-o
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade- e juridicid.lde;
- de Legislação Social, favorável;

-Serviço Público Civil;_ e
de Finanças.
21

Discussão, e-m turno único, -do Proj~tode R~luÇão n"' 40, de_l981 (apresentado pela Comissà(.. de Economia como co-nclusão de seu Parecer n'?
318, de 1981 ), que Rutoriza a Prefeitura Municipal de-Betim (MG) a elevar em
CrS 5. 700.000,00 r
milhões e setecento~ mil çruz~i_ros) o montante de sua
dívida consolida~.PARECEI .S sob ~''
, 320 de 1981, da Comissão:
- - --- ~de- ConstituiçãO e Justiça, pela constitU-cion=~rfdãde e juridicidade;_ e
-de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n'? 309/81, de autoria do se~
nado r Dirceu Cardoso, ~e reexarne da Com!s~ã<.?_~ de -Çpnstitui~âo e Justiça.)_
22

Discussão, em primeiro ú.irno, d9 Projeto de Lei do Senado n\t 309, de
l9J:?_!__QQ_$~nª_d9r G_abriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contábil~ e dá outras_ provid~[l_cia_s, tç_ndo

PARECERES, sob n•s 573 a 516, de 1981, das Comissões:
Canstituição e JuSiíÇa, pelã-Cons"titucionaiídade e juridicidade~
- de Legislação Social, favorável;
-de Finanças. favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
- -de Sen·iço Público Civil, Contrário; C
Viana e José Frãgelli.--de Economia, favorável, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE, que apresenta.
16
(Dependendo da votação c!_o__ Requerimento n<:> 35/82, do Senador
Votação, em primeiro turno, do PrOjeto de Lei _do Senado n'? 329, de
--Gabríe! Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
1980, de autoria do Senadár Cunha Lima,~-··~ mOdifica disPo.siifV'õ da 'COO~
Serviço Público Civi!:) _ _ _
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
o SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho)- Esgotada a Ordem do Dia,
por horas extras habituais também integre a remum;:ração, tendo
-· - ·
volta-se à lista de oradores.
PARECERES, sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
Coricedo a palã.vra- âO- ilobfe Sénador Agenor Maria. (Pausa.)
- de Constituição e Justiça, pela constitucionolidade eJuridicidade:
S. Ex! não se encontra presenteL
- de Legislação Social, favorável; e
COne~ o a palavra ao o~b_re ~enador Jorge Ka~ume. (Pausa)
-de Finanças, favorável.
S. Ex• não se encontra presente.
17
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. (Pausa)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senadó n~' 164, :~e
S. EX• não se encontra presente~o--1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-_4_o-Ar
Concedo a palavra ao nobre Sen_adqr Ga~riell:!ermes. (Pausa)
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
8_-- Ex• não se encontr-a_ eresen~~- _
PARECERES, sob n'i's 815 e 816, de 1981, das Comissões:
·concedo a palavra ao nobre Senador Mauro B~nevides. (Pausa)
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade e,p._o ______
_§.• ~esiste da palavr~·mêrito;- favorável, noS termos de substitutiVO que apresenta; e
-~-~--- -COncedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
-de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo -da Comissão de
O SR. NELSON ÇARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Constituição e Justiça.
Presidente, Srs. Senadores:
Ao retornar de uma viagem de três semanas à Europa, o Ministro do
18
Trabalho, Sr. Murilo Macedo, afirmou, no dia 17 do corrente, que pretende
Votação, em prímeíro tUrno, do Projeto de Lei do Senado nll 352, de
"dar maior liberdade aos sindíCatos brasilehos".
1978, de autoria do Senador A-ccioly Filho, que dispõe sobre a ação de aliDiante disso, só temos qu_e louvar o 689 Cgngresso da Organização ln ter~
mentos, tendo
nacional do Trabalho, bem como os exemplos da Noruega e da Suécia, que
PARECER, sob n' Ll45, de 1981, da Comissão:
assim convertem o titular da Pasta num defensor do sindicalismo.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiCidade, no
Quisemq_s d~zer "um autêntico defensor".
mérito, favorável.
Mas a autenticidade tem que ser provada por a tos e não apenas por palaM
19
vras _e_ .e_romessas.
. ~-""=-~~-.,..-,---.,~--~~~-o-c-- s~? _Ministro __ficoU -rm~prisiiól!_ãdO ;com~~ "CHsC-~r_io do Papa João_ Paulo
Votação. em primeiro turno, do Projeto 'de Lei _(lo _SenadO n"' 255~-C de
I( fio encerrame-nto do CongT;esso-da OIT, ãO 1-eafirm~r a necessidade-de am1980, de autoria do Senadór Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do \3o sapla solidariedade entre todo~ os setores sociais, deve riteditar em que essa solilário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
dariedade nunca se constrói em detrimento doS assalariados.
PARECER, sob no Ll97 a 1.199, de 1981, das Comisoões:
SeglJndo o. Minis~ro, a_ maíor çÜferença entre as relações trabalhistas no
- de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiCidade.
Brasil e nos países qUe visitou é o desemprego.
de Legislação Social, favorâvel; e
''Isso é inuito importante- aSsinalou - pois enquanto temos
-de Finanças, favorâveL
dificuldades bâsicas nesse seior, a SuéCia e- a Noruega podem ter
20
uma_orB;anização sindical totall?:et:lte_li":~~· ~~~também é nosso objeiivO, maS:_~o de~effiprego _torna ntçesSâr!~- Crue c~minh_emos_ com
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~> 362, de
cuidado pãra chegarmos a formas sindicali~tas mais adiantadas."
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera diSpositiVo di Lei
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
Por sinal nos dois países visitados há participaÇão dos empregados na
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.130 a 1.133, de 1981, das Co~gestão das empresas e existe o seguro-deselriprego, que não iilstítuimos até missões:
hoje, apesar -de clara detefiiJinação constitucional.
- de Coizstituição e Justiça;
DecertO cOncordamos em que a pobreza é um dos maiores inimígos da li- de Legislação So_cial;
berdade humana, mas também sabemos que esta, traduzida em justiça social,
-
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pode ser propiciada, no país, pois já tivemos liberdade sindical no regime da
Constituição de 1946.
Também a luta contra o subemprego e o desemprego não pode Ser subestimada. S_e, no ano passado, houve um acentuado declínio da oferta de emprego no País, com uma certa melhora este ano, urgem medidas governamentais no sentido de incrementar o aproveitamento e o aperfeiçoamento da
mão-de-obra, tornando o trabalhador menos escravo do po_der económico·.

Só assim teremos a verdadeira liberdade sindical. (Pausa)
Outro àssunto me traz à tribuna, Sr. Presidente:
~obrigatório, aqui e em- quase todos os países civilizados, o uso de cinto
de proteção nos veículos_automotOres, ainda que, em regra e lamentavelmente, dele não se sirvam os passageiros, põr culpa, inclusive, da falta de fiscalização por parte dos poderes públicos. A isso·se ajunte a injustificãvel atitude
dos ocupantes de tais veículos, que não se valem dos cintos de segurança, seja
por descrerem de sua eficiência, seja por- simples -e reprovável displicência.
Anuncia-se agora que se pretende tornar obrigatório ó tiSó de outrO cinto, automátiCO, incluSive: para os veículos de fabricaçijqnacional. Setá m~~
um motivo para aumentar ·o preçO dos carros brasileiros, e certame-nte, por
falta de uso ou fiscãlização, se converter-em novo acessório inútil ou desprezado.
O assunto, ao que se sabe, está sendo examinado pelo Departamento
Nacional de trânsito, órgão subordinado ao Mlnistério 9.~ Justiça, e_ os interessados na adoção do novQ cintQ jâ devem ~tar, _a _esta hora, trabalhando
por sua adoção.
Confiamos que o Poder Público examinará com a devida cautela a sugestão, sem esquecer que sua decisão repercutirá fortemente na econoinia nacional e encontrará de parte dos proprietários de automóveiS--ampla resistência.
(Muito bem!)
O Sr. Martins Filho- Sr. Presidente, peço a-palavra para uma comunicação urgente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• tem a palavra, porque já não há oradores inscritos. V. E~• dis_põ_e da palavra.
-

I

--

O SR. MARTINS~ FILHO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores:_
Realizou-se, ontem, a Assembléia Geral Organização das Cqoperativas
Brasileiras - O.C.B. sendo reconduzido à Presidência o pecuatista:mineiro
José Pereira Campos Filho com a unanimidade dos votos presentes.
A OCB é a in.stâncía mãxima de representação legal do cooperativismo
brasileiro e congrega, através de suas organizações estaduais, a totalidade das
cooperativas em funcionamento no País.
O cooperativ-ism-o, cóino os Srs. sabem, é a alternativa institucional para
a democratização da economia, pOis, na einpreS:a coope·rativa mercê de suas
características essenciais~ o capital nãm tem qualquer predominância na estrutura de Governo e, destarte, os interess_es que a conduze-m são os da maioria áos associados enquanto pessoas.
A eficiência da estrutura cooperativa para o desenvolvimento de processos produtivos e da comercialização de produtos, prescindindo de intermediações parasitárias é tão ~lta que empresas nitidamente capitalistas, sem
qualquer característica social, estão patrocinando a aprovação de lei, no Congresso Nacional, que lhes permitam utilizar esquemas c_ooperativos para aumentar sua competitividade.
O cooperativismo não o"cupoil, ainda, os espaços políticos a qUe faz jUS
no cenãrio nacional, principalmente, pela ausência de engajamento independente de suas lideranças, as quais permanecem, para-oficiilis, de natureza reiVindicatória, ao invés de lutarem por conquistas pró-cooperativistas, de ordem geral.
A OCB compete, precipuamente, essa mUdança de enfoque das Iíderanças cooperativas para que, forte, possa o t:ooperativismo do País, tornarse um instrumento realmente importante para um novo caminho econômico
ao povo brasileiro.
Auguro à nova Diretoria do OCB os melhor,es votos de profícua gestão, esperando que supere as dificuldades conju_nturais e encontre seu ve:rdadeiro lugar nos destinos do País. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Paulo Brossard.
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O SR. PAULO BROSSARD PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBliCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lomant_o Júniof.
O SR. LOMANTO JÚNIOR (Pronuncia o_ seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Acabo de participar de urna solenidade da mais alta significação para o
meu Estad-o e, espedficatnente, para o Município de Juazeiro, que ê-, sem dúvida alguma, a capital do São Francisco. Em companhia do Líder Nilo Coelho, convidados para essa solenidade, nos regozijamos pela assinatura de um
importante documento, que beneficia o Município de Juazeiro na Bahia,
como disse há pouco, e O Municfpio de Petrolina, no Estado de Pernambuco,
dois grandes núcleos de irradiação do_ desenvolvimento naquela Região sofri~
da~ mas que vem, através de um esforço muito grande do Governo, buscando
atingir os seus objetjvos ~ alcaqçar os caminhos <:lo desenvolvimento.
Temos aqui, Sr. Presidente, a presença do Prefeito de Juazeiro, que está
na tribuna de honra, em companhia de seu ilustre auxiliar. O Prefeito de Juazeiro, um dos mais dinâmicos prefeitos da Bahia, cuja obra marca uma época
na História daquele importante centro ribeirinho, ele tem ao seu lado como
um dos colaboradores mais dinâmico~ e eficientes, o ex-prefeito, cujo trabalho acompanhei, como acompanhei a sua luta, quando o Município de Juazeiro dava os se_us primeiros passos, para se tornar, como é hoje, um dos mais
pujantes municípiOs do meu Estado. Refiro~me ao e~- Prefeito e Presidente do
Centrºdc;_P~senvqlvimCnto e f:lan~a!Tie~to_Muni~ipal do Município deJuazeiro, Sr. Joca de Souza_ Oliveira..
Esta luta para chegarmos a este c_o_nvênio, Sr. Presidente, essa luta vem
de longe; começamos no Gabinete do Ministro Mário David Andreazza, Ministro do Interior; batemos várias vezes às portas da Empresa Brasileira de
TrartSpóttes, e, em váriOs_contato$ com o_ Dr. Jorge Francisconi_, hoje, depois
de uma luta que, se não me engano, jã ultrapassa os dois anos, chegamos ao
início da sua concretização:
Con.vênio que entre si celebram o Ministério do Interior e o Ministério
dos Transportes, o Governo do Estado da Bahia e o Go_verno do 1>4_u~icípio
de JuazeirO, co-m a ioterveniência da Subsecreta_ria_ de Desenvolvimento Ur-- ba~Ô.do ~~i~isÍério d~-I~t~-~ior, da E-mpreSa Br~sileira dos Transportes Urbanos, da Secretaria .do Planejamento, Çiêflc_ia e T_ecnologia do Estado _da
8ahia, do Instit_u_to _d_i _peS~nyqlvimeQto _Urba_nç_ e ArticUlação Municipal e
da Fundação Centro de Desenvolvimento~ Planejamen~o M_unicipal do Município de Juazeiro, -0 coovêilió é i;fªordem de 1 bj_lhã~o e meio de cruzeiros:
-um bilhão e meio para Juazeiro e um bilhão e meio para Petrolina.
Estes recurs_os se destinam à construção de obras de há muito sonhadas
pelas comunidades dos dois importantes centros da Região São FraricisCaria.
Eles se destinam por exemplo:
A.l5 -Implementação e Org"anização do Mercado do Produtor
.A.l6 -Implementação do Matadouro Municipal
A.20 -Apoio à Pequena Empresa Industrial
A.30 --Assistência Técnica e Gerencial às Microempresas
A.43 - FomentQ ao Artesanato
8.10 r- Estudo de Sol_ução para Esgotamento Domiciliar
8.11 -Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água
8.30 - Implantação de Obras de Drenagem
R31 __,Elaboração do Plano bire_tor de- Drenagem
B.40.0- Implantação e Melhoria dos Transportes Urbanos
B.40.1 - Elaboração do Plano Diretor de Transportes Urbanos
B.40.2- Implantação de Ciclovias _
B.41 -Melhoria de Vias Locais
8.50 -Melhoria do Sistem-a -de Limpeza Urb~na
8.60 -Legalização Fundiária, Melhoria das Habitações, Assistência
Técnica,- Produção e_ Comercialização de Materiais de Construção
B.7l -Implantação de Postos de Saúde
B.72 - Implantação, Ampliação e Melhoria de Escolas(Capacítação
de Recursos Humanos
8.73 -:-::-Implantação de Áreas de Lazer
B.74 - Implantação da Casa do Menor
8.75 ~Jmplantação de Centros- Comunitãrios
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B.77 -Implantação âo NúcleO de Bombeiros
C. lO -Implantação e Operação dã: Unidade- de Administração do

Subprojeto
C.20
C.30
C.31
C.40 _

_

-Implantação da Reforma e Modernização Administrativa
- Cári!Pfêffiental;ão da cà'rtografia ·aâsrc~ - - .-- --Atualização do Cadastro Técnico Municip~l
--,.:Atualização e Consolidação da Legislaçilo Urbanística

E a transferência de recursos é da mais alta importância, Sr. Presidente.
É exatamente a concretização daquilo que sonhamos para· este País, qtie insiste e resiste, de maneira irtCdriipreensível, à transferência de recursos, repito,
para as unidades municipais.
Vejo e ouço com tris-reza~ seinp-re, a-afirmação de que os municípios são
_
as células do organismo naciOnal.
Ora, q~;~e organism-o é esse? Que-Organismo nacional é esse, Srs. Senadores, se as suas células estão debilitadas, estão enfraquecidas. Então, o todO,
que é o organismo resultante da formação, da composição dessas células, se
essas células estão enfraquecidas, debilitadas, vai mal o organismo nacional.
É preciso que a Nação compreenda, é preciso que os homens públicos
deste País entendam que os municípios não podem, não devem ser pobres . .i;:
um erro fundamental de administração, num País que tem uma dimensão
como à nossa, 8 milhõ"es e meio de quilômetros quadrados, um país que tem
os mais diversificados climas, um Pais que tem costumes diver.sos e que temos
apenas a nos unir este-sentimentO ·nacional- porque os portugueses realizaram o milagre de que, neste País continente, se fale aperiils uma Hngua e não
tenhamos sequer um dialeto- tudo isto, esta unidade nacional só poderá ser
mantida se fortalecermos os núcleos centrais deste Pais. E a realidade históri~
ca, geográfica e política da Nação encontra-se no pequeninO, no mais distante
municípiO de nossa Pátria. Enquanto houver um município pobre, a N-ação
não pode se dizer rica:.
Pois bem, enquanto a reforma tributária não vem, enquanto não se faz
justiça, enquanto-o País nãO têmjU.ízo·pani marchar pelos caminhos certos,
que são a descentralização administrativa, o País não alcançará o seu pleno
desenvolvimento com esta política centralizadora, e eu diriã inesmo criminosa, que o País está vivendo desde os primórdios, desdC a Colônía até a República que vivemos.
Não sei por que, não há eXplicações, Srs. Senadores, para esta surdez,
para estes ouvidos moucos da Nação aos clamores, aos gritos angustiantes
das comunidades municipais. Enquanto isto não vem, convênios cÕffio esses
procuram suprir as deficiênciaS de uma distribuição d.!rdluciSa, de uma distribuição injUSfà;- de uma distribuição errônea.
Esse convên-io é da mais alta signifiCação; e1e -devefi3" Sef dirigido para todos os centros de desenvolvimento do Pais. ~ um plano integrado em que
participa o município· com a ·sua pequenina contribuição, mas com o seu esforço admirável, porque é ele que vai administrar os recursos. Participa o Estado com uma pequenina parcela e a União contribui com recursos mais
substanciais.
Por que somos capazes de configurar, de elaborar um convênio como esse? Porque reconhecemos que hã necessidade de se atribuir recursos em importância tão vultosa. Por que, então, não se fazer de logo, por que então o
País não reconhecer a necessidade de fazer essa distribuição mais justa, integrando os municípios com a sua capacidade, com o seu entusiasmo?
V. Ex•, Sr. Presidente, foi governador. Vejo nesta Casa quatro exgovernadores e vejo dois sentados à mesa. O administrador rriais fiScalizado
desta República não é o Presidente da República, não é o governador do Estado; o administrador mais fiscalizado desta República é o prefeito. Ele pode
ser desonesto, mas a marca de desonestidade o atingirâ pela vida a fora. Se ele
melhora até as condições da sua casa, a comunidade toma conhecimento. Se
ele compra uma geladeira - vai ao fornecedor e compra - os vizinhos tomam conhecimento, e (;I cidade quase que inteira, sobretudo se for um pequeno município. Este homem, o administrador, passa pelo criyo da câmara lllU':'
nicipal, mas passa pelo crivo terrível do Tribunal de Contas, e até do Tribunal
de Contas da União, que foi, durante algum tempo~ o algoz maior, que foi o
fiscal mais rigoroso e até-exagerado, porque uma simples irregularidade da
administr~ção redundava na exploração pública, na publicação na imprensa
estigmatizando o administrador municipal.
Pois bem, este prefeito, este homem que é um idealista_:_ vejo outro exgovernador, e que foi prefeito como eu fui- nós aqui sabemos o que sofre o
prefeito. Ele é o administrador direúlinC::nte ligado- ao povo. Para se chegar ao
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governador hã óbices e, às vezes, demora nluito. Para se chegar ao Presidente
da República as dificuldades são maiores. O prefeito é encontrado no meio da
rua, e a solicíiação é feita direta:mente; as cerlsuras, as críticas. são também
feitas diretamente. Ele não tem_ a criticâ-lo apenas Ocolegiado da Câmara dos
Ve_readores, ele tem a lhe fiscalizar e criticar, diuturnamente, o munícipe, o
mais modesto do munícipe é um fiscal do administrador municipal, do prefei-

to.
Tenho, Sr. Presidente, uma admiração muito grande a um homem que
abandona as suas atiVidades, oS seus negócios, e se dedica à política. Mas desM
ses homens que eu gosto de citar aqui que preferiram a filiação, aquela
família de que aquele saudoso Otavio M:iiQgabeira chamava, família dos desgraçados, de todos esses políticos, o que mais sofre, o que recebe a pressão direta, o que está com os ouvidos atentos às an_gústias e às aspirações dos seus
munícipes, ê o prefeito municipal,_ tenho PC!r ~le u~ respeito.
Fui prefeito, Sr. Presidente, e não sei se tive mais entusiasmo. Não sei se
o cargo de governador me e_mpolgou -tanto; nãO s.ei se as culminâncias do Sena?O me_frOuXeram tânta euf~~ia, e ~nta àlegriacolt_!O me trou~eram quando
fuí prefeiTo, há quantos anos atrás. Hã vínte e cinco anos de idade eu era pre-feito de minh~ cidade. Foi a éjJoca que eu comecei _a sentir~ a viy~r as angústías, os sOfrimentos, os dramas da minha população. Gua~do as lembranças
daqueles dias admiráveis; guardo as recordações daquele jovem de 25 anos,
sequioso, buscando ~o Preside":te Getúlio Vargas, na época; buscando o Goveniador do Estado de então; lutando para corresponder àquela programática ·de Governo que· um jovem de 25 anos lançou na sua terra natal e que cons·
tituía a grande esperança para que, no final dos anos vividos e sofridos, pudesse realizar alguma coisa que lhe desse a alegria de ter correspondido às esperanças do povo.

O Sr. Mauro Benevides -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. LOMANTO JúNIOR -

Com prazer.

Ó Sr. Mauro Benevide;- Dentro da linh~ de raciocínio de V. Ex•, que se
ajusta a sua tradiÇãO na vida pública do Pais, posso acreditar como deve ser
constrangedor para V. Ex• ver_, na estrutura constitucional_ brasileira, a figura
do prefeito nomeado, especialmente a do prefeito da capital, que ê detentora
do eleitorado mais aprimorado de cada Estado d~ Federação. Nós ainda nos
defrontamos, no texto constitucional em vigor, com a norma que é indiscutivelmente iníqua, discriminatória e antidemocrática. Veja V.
nobre Senador Lomanto Júnior, a e~trutura polític~-administra.tiva do C~rã possui 141
cOmarcaS: das quais 140 escolhem seus prefeitos por -voto direto e secreto, e
apenas a Cidade de Fortaleza, jâ agora às vésperas de atingir seus 750 mil eleitores, com I milhão e 300 mil habitantes, não se oferece, por força de uma
norma draconiana, inserta na Lei Maior do País, a prerrogativa de se ecolher
o prefeito pela manifestação soberan'! do povo. Veja V. Ex•, que é aquele
mesmo prefeíto que fõi"LomantO )ilnfor, há alguns tempo, guindado à chefia
da sua edilidade pelo voto do povo, como deve se sentir um prefeito de capital
nomeado e situado, nesse patamar de inferioridade, como mero secretArio de
um governador e nada mais. Era este o aparte que desejava prestar a v.~Ex•,
no momento em que prende a atenção deste Plenário com mais um de seus lúcidos pronunciamentos.

Ex•;

O SR: LO MANTO JÚNIOR - 0 aparte de V. Ex•, Senador Mauro Benevides.- enriquece um pronCunciamento que eu diria improvisado, fruto do
d_esejo de prestar uma homenagem a quantos contribuíram para a assinatura
desse convênio. Não imaginaVa que efe suscitasse debates e viesse o aparte judicioSo de V. Ex•, um dos grandes municipalistas desta Casa.

O Sr. Mauro Benevides -

Muito obrigado.

O SR_ LOMANTO JúNIOR- Sabe que tenho por V. Ex• uma grande
admiração e o acompanho há muito tempo. Nem as fronteiras partidárias nos
separaram nesta grande luta em favor dos municípios.
Sou pela eleição direta em todos os níveis. Defendo a eleição direta do
vereador ao Presidente da Rçpúbl_ica,_ porque acho que através desta eleição,
o povo pode se manifestar.
Repare bem V. Ex•: um governador eleito por eleição indireta praticamente não tem aliados, ele sente, em certa hora, solidão. Em determinados
momentos, há neCessidades daquela ajuda, exatamente quando ele precisa da
ajuda.
Um governador eieúo passa por momentos de vicíSSifude, pois sabe que
hâ as críticas dos seus opositores, mas ele sabe também que tem, ao seu lado,
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aquelts que tiveram a responsabilidade de colocâ-lo. no poder. Sou pela
eleição direta, repito, em todos os níveis, porque é a forma de dar ao povo
brasileiro aquelas condições necessárias -de escolher seu mandatârio, de eleger
um homem que ele quer dirigindo seus destinos. Espero que Deus nos ajude,
para que, dentro em breve, a Nação Brasileira esteja escolhendo do vereador
ao Presidente da República através do sufrágio universal e direto.
Quanto à prefeitura da Capital, Senador, eu tenho, por experiência própria, algumas dúvidas. Hã uma espécie de entrosamento muito grande entre o
governador que mora na capital, que a capital hospeda, e o administrador.
Não quero quebrar minha linha nem quero contrariar os pontos de vista de
V. Ex• Talvez seja uma experiência pessoal, mas eu tive menos sorte quando a
Câmara de Vereadores elegeu o Prefeito. Eu tive o prefe1fo eleito ria Capital,
mas houve naturalmente um insucesso~ veio a Revolução, e perdemos o Prefeito que vinha fazendo uma grande adminiStração. ~bem verdade que, autonomamente, como deveria ser, embora precisás_semós juntar - e _eu sempre
lhe transmitia que precisãvamos juntar nossos esforços- porque os recursos
da capital eram insuficientes e careciam também de implementação de recursos por parte do Estado, a única divergência, pequenina divergência, que tenho com V. Ex~ é este prinCípio de entrosamento administrativo que tem de
existir enrre o prefeito da capital e o governador que mora ali e recebe os anseios também. A capital é realmente o município que mais preSSiona, que
mais reivindica, que mais quer do Governador.
Eu, por exemplo, tive uma situação anômala, o meu vice-governador era
meu adversário político. Fui governador, tive uma vitória, na época, retumbante e o meu vice-governador não se: elegeu porque naquele tempo votava-se
separadamente no governador e no vi ce-governador, mas estabeleci uma convivência de tal ordem entre o vice-governador, que era um líder e chefe do outro partido, uma convivência respeitosa. Nunca saí do Estado, e eu não tinha
obrigação de transmitir o Governo. Sem qu·e a ele transmitisse o governo, adquirimos confiança mútua. Houve, assim, uma espécie de confiança recíproca
e, ao final do governo, realizamos uma tarefa comum e nos tornamos se não
correligionários, tornamos-nos amigos o que não éramos no fnício da gestão.
O Sr. Mauro Benevides- V. Ex• me permite um apaite?

O SR. LOMANTO JÚNIOR -
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Com muito prazer.

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Lomanto Júnior, eu acredito
que divergências podem existir entre Governador e Prefeito da capital, mas
no atual estágio de aprimoramento poUtico a que chegaram as instituições
brasileiras, nenhum governante, a nível estadual ou municipal, pode mais
adotar um comportamento sectário que traga prejufzo à comunidade. Se o
governador é interpelado por um prefeito, para oferecer recursos na viabilização de um projeto, se ele entender que esse projeto merece, realmente, o
amparo do governo estadual, ele não se encorajará a recusar esses recursos,
essa ajuda ao chefe da municipalidade da capitaL Portanto, eu acredito que,
no meu Estado, por exemplo, os prefeitos nomeados, os prefeitos eleitos, a
partir de Raimundo Araripe, eleito em 1935, Acrísio Moreira da Rocha, Paulo Cabral, General Cordeiro Netto, o General Murilo Borges, que se elegeram pelo voto direto, do fortalezense, embora milit_andC! em partidos que não
o do governador, conseguiram, jâ naquela época, aquele entrosamento indispensável que beneficiou reciprocamente as duas administrações. E- quando
mais agora que já fluiu um espaço de tempo significativo. A exceÇão aí esteve
impondo drasticamente a figura do prefeito nomeado, nós já superamos tudo
isto. E, nessa fase de abertura política, não tem mais sentido ma~ter-se prefeito'nomeado nas capitais, estâncias hidrominerais e em âreas de segurança nacionaL Daí porque V. Ex', como um dos mais autorizados municipaliStas do
País, deve superar essa preocupação e filiar~se àquela tese que se insere entre
as suas próprias convicçõeS, que é a do voto direto- como V. Ex• ressaltou
- de vereador a Presidente da República.

O SR. LO MANTO JÚNIOR :..... Superei. Superei agora e creia V. Ex•
que, se queremos ter um país democrático, nós temos que correr os riscos- naturais que- a democracia-pode oferecer. Então, acho que essas possíveis e imaginãveis divergências, elas não podem contrariar esse nosso ponto de vista genériCO, doutrinário, se queremos uma democracia, se queremos Viver· nürtur
democracia, se queremos um País livre, temos que correr os riscos naturais
que a democracia pode nos oferecer. E um País não atinge as culminâncias da
democracia se não a exercitarmos. Mas, Sr. Presidente, Vou encerrar agradecendo a generosidade de V. Ex' e dizendo que quero cumprimentar daqui o
Ministro Mário David Andreazza que foi, sem dúvlda alguma, o coordena-

dor de todo este convênio quedá a Juazeiro um bilhão e meio de cruzeif-;,s e
dã a Pet'rol{na mais urri- bilhão e tTieió de -cruzeiros.
Congratulo-me com o Senador Nilo Coelho que foi o grande lutador. Se
eu lutei para a realização d~te cpnvêOio, se foi uma vitória nossa não posso
deixar, nesta hora, até correndo o risc_o de querer dizer algo para proteger, de,
citar o Deputado Leur Lomanto.
A sua condição de meu filho não pode impedir que eu cometa uma injustiça omitindo o seu nome. Foi ele um dos lutadores, um dos batalhadores
para a concretização deste convênio que teve em Mário David Andreazza, em
Jorge Francisconi, realmente, os grandes artifi~es.
Mas, não posso deixar, ao citar Mário David Andreazza, ao citar Jorge
• Francisconi, ao citar o Deputado Leur Lomanto, não posso deixar de, nesta
hora, prestar uma homenagem muito sincera, preStar uma homenagem- eu
'falo aqui em nome do povo de Juazeiro, desta terra que me fez cidadão, desta
terra que em boa hora Deus fez com que eu a integrasse no .desenvolvimento
da Bahia, construindo aquela grande estrada que integrou o São Francisco,
levando a energia de Paulo Afonso. Sou ~m homem de Juazeiro, tenho por
esta cidade um ~~inho todo especi~l, porque esse povo nunca me faltou em
toda a caminhada da minha vida pública.
Não encerro as minhas palavras, Sr. Presidente, sem homenagear o Prefeito Arnaldo Vieira do Nascimento; só houve este convênio porque ele lutou
para a sua realização.
Foi J?om que ele estivesse aqui para receber, de viva voz, as homenagens
dO SiriidQi da Bãhra. ql:le se sente, nesta hOra, simples e unicamente- e já é
uma grandes coisa - cidadão de Juazeiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mutto bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR LO MANTO JONIOR EM SEU DISCURSO:
Convêitio Que entre si celebram o Ministério do Interior e o Ministério dos TransporteS, o Governo do Estado da Bahia e o Governo
do Município de Juazerio, com a inte~eniência da Subsecretaria de
Desenvolvimento Urbano do Min_istêrio do Interior, da Emp~resa Brasileira dos Transportes Urbanos,_ da Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, do Instituto de Desenvolvimento
Urbano e Articulação Municipal e da Fundação Centro de Desenvolvimento e Plane)amento Municipal do Municfpio de Juazeiro.

PROCESSO N•
Aos - - - - dias do mês de
de 1982, a
União, através do Ministério do Interior, doravante denominado MJNTER,
neste ato representado por seu Titular, Mário David Andreazza, e do Ministério dos Transp-o-rtes, doravante denominado MT, neste ato representado
por seu Secretário-Geral, Wando Pereira Boi-ges, conforme delegação de
competência através da Portaria n• 252, de 6 de abril de 1979; o Governo do
Estado da J3ahia, doravante denominado Estado, e neste ato representado
por seu Governador, Antonio Carlos Magalhães e o Governo do Municipio
de Juazeiro, doravante denominado Município, e neste ato representado por
.seu Prefeito Arnaldo Vieira do Nascimento, cõrri a interveniência da Subsecretaria de Desenvolvimento U~bano do Min.iStério do Interior, doravante
denominada SDU/MINTER, neste ato representada por seu Titular, Militão
de Morais Ricardo; da Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos, doravante denominada EBTU, neste ato representada por seu Presidente, Jorge
GUilherme de Magalhães Francisconi, e seu Diretor Helder Márcio Dinelli
Gonçalves; da Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia do Estado
da Bahia, doravante denomínada SEPLANTEC, neste ato representada por
seu Secretário, Waldeck Vieira Ornelas; do Instituto de Desenvolvimento Urw
bano e Articulação Municipal do Estado da Bahia, doravante denominado
INTERURB, neste ato representado por seu Presidente, Constantino Silva
Filho e da Fundação Ce_ntro de DesenvoiViinent9 e Planejamento Municipal
do Municípío de Juazeiro, doravante denominada CEPLA, neste ato repre-sentada por seu Presidente, Joca de Souza Oliveira; considerando o Contrato
de Empréstimo n'il 1.720, firmado em 20 de junho de 1979, entre a República
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Federativa' do Brasil e o. Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvi~
mente, resolvem celebrar entre si o presente Convênio, meQiante as Cláusulas
e Condições seguintes:

ag) "PM/BA"- Polícia Militar do Estado da Bahia.
ah) "SUDESC.O" - A Superintendência do Desenvolvimento de Co-

munidades do Estado da Bahia.
ai). "CEPED"

CLÁUSULA PRIMEIRA
Das Definições

Sempre que usados neste Convênio e a menos Gue o contexto exija de outra forma, os diversos termos abaixo têm os seguintes significados:
a) "MINTER" - O Ministério do Interior, criado pelo Decreto-lei no
200, de 25 de fevereiro de 1967.
b) "SG/MINTER" -

criada pelo Decreto-lei

n~'

A Secretaria-Geral do Ministério do Interior,
200 de 25 de fevereiro de 1967.

c) "SDU/MINTER"- A Subsecretaria de Desenvovimento Urbano,
criada pela Portaria n' 246, de I I de maio de 1979, do MINTER.
d) "SCijMINTER"- A Secretaria de Controle Interno do MINTER.
e) "EBTU" -

A Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos, criada

pelo Decreto n' 77.406, de 12 de abril de 1976.
f) "OSF''-- Os seguintes órgãos set6rias feâCrais, Banco Nacional da

Habitação (BNH), Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos (EBTU),
Companhia Brasileira de Alimentos--(COBAL), Centro Brasileiro de Apoio à
Pequena e Média Empresa (CEBRAE) e Superintendência de ~es~nvolvi-

mento da Pesca (SUDEPE).
g) .. MT'' -

·

.

O Ministério dos Transportes, criado Pelo Decreto-lei n~

200, de 25 de fevereiro de 1967.

.

h) ·~so;MTn- A SCcretaria~Geral dO Mini;iêflo dOStt-aOSPort~ criada pelo Decreto-lei n~' 200, de 25- di:-"íevereirci de 1967.
i) ''BNH"- O Banco Nacional da Hãbítação,- criado-Peta Lei n9 4.380,

de 21 de agosto de 1964.
j) "CDURBjNBH" -

A Carteira de Desenvolvimento Urbano do

Banco Nacional da Habitação.
I) .. Agente financeiro" --Qualquer banCo ofidáJ, mut-uâ~io do BNH, e
repassador dos recursos financehos, através do qual será contratada a execução de todos-os componentes sob administração do BNH no Subprojeto.
m) "'Estado"- O Governo do -Est3.do da Bahia, da República Federati~
va do Brasil.
n) "Município"- O Gover-no do Município de Juazeiro do Estado da
Bahia.
o) "SEPLANTEC" - A Secretaria do Planejamento, Ciê~ci~ e Tecnologia do Estado da Bahia.
p) «JNTERURB"- O Instituto de Desenvovimento. Urbãno e Articulação Municipal do Estado da Bahia.
q) HUAS" -A- Unidade e Administração do Subprojeto, organismo
previsto na CláusUla Sexta deste Convênio.
r) .. CEPLA"- A Fundação Centro de Des"envolvhp.en1o_e Planejamento Municipal da Prefeitura Municipal de Juazeiro.
s)

"CEDIN/BA"- O Centro de Desenvolvimento Industrial da Bahia ..

t) .. SDE/PMJ"- A Secretaria de- Atividades EcÚnôffiicas da Pre~eitura
Municipal de Juazeiro.
u)

"FSESP" --A Fundaç-:ío Serviços de Saúde Pública.

v) HDNOS" - O Departamento Nacional de Obras de Saneamento.
x) "SOPfPMJ" --A Secreraria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Munidpal de Juazeiro.
z) "SEPjPMJ"- A Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de
Juazeiro.

ac)

"CEAGjBA" - O Centro de Assistência Gerencial.do Estado da

Bahia, autarquia vinculada ao CEBRAE.
ad) "SEC/BA" - A Secretaria de Educação e Cultura do Estado da
Bahia.
ae) "SAS(PMJ" - A Secretaria de Desenvolvimento das Atividades
Sociais da Prefeitu;a Municipal de Juazeiro.
af) 2PROMENOR" -A Funda"cão Juazeirense Promocional do Menor.

- Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado da

Bahia.
aj) "FAME:BE'"- A Fundação de Assistência ao Menor do Estado da
Bahia.
ai) ..SESEB"- A Superintendência do Ensino Superior do Estado da

Bahia.
am) "SETRABES"- A Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social do
Estado da Bahia.
an) ..SCERPE" - Serviços de Constfução e Reparos em Pf6dios Escolares do Estado da Bahia.
ao)

"CONTRATO DE EMPRésTIMO" -O Ato firmado entre aRe-

pública Federativa do Brasil e o Banco Internacional de Reconstrução e De~
senvolvimento, em 20 de junho de 1979, para prover à União, em caráter
reembolsável, parte dos recursos financeiros destinados ao desenvolvimento
de uma programação de obras e serviços para promover -as atividades económicas, melhorar a infra-estrutura física e aperfeiçoar os serviços urbanos e
administrativos dos municípios relacionados no Ato.
ap) "Subprojeto PetrolinajJuazeiro" --parte Juazeiro- O conjunto de
obras e serviços a serem executados por força do presente Convênio.
aq) "Componente"- Cada um dos conjuntos homogêneos de obras e
serviços que integram o Subproieto.
ar) "Subcomponente''- O conjunto de obras e serviços que constituem
uma subdivisão de um Componente.
as) "Úrgão Executor" - Qualquer dos organismos indicados na Subclãusula Única da Cláusula Quarta deste Convênio.
at) "Unidade Executora"- Qualquer dos organismos a que se refere o
"eaput" da Cláusula Quinta deste Convênio.
au) .. CLC'' ---A Comissão Local de Coordenação, organismo previsto
no "caput" da Cláusula Sexta deste Convênio.
av) .. CEL" -A C~missão_ Executivã. L_ocaf, organismo previsto no "caput" da Cláusula Sexta deste Convênio.
axj "Projeto Executivo"- Cada um dos componentes e suas partes, já
elaboradas em seus detalhes, isto é, com todos os elementos que permitam o
iníc-io -da execução dos respectivos serviços efou obras.
az) .. Área de Baixa Renda"-~ uma área urbana em que pelo menos
70% (setenta por cento) da população tem renda farrtifiar abaixo de 3 (três) saláriõs mínimos regionais.
ba) "Família de Baixa Renda"- Ê__aquela que tem renda familiar de até
3 (três) salários mínimos regionais.
bb) "FEC" - Signifi6 o fluxograma que espelha os eventos e atividades enVolvidas na execução de cada Componente, estabelecendo as respectivas relações de precedência e -indicando as responsabilidades institucionais
pelo seu cumprimento.
bc) "Contingências Físicas"- O percentual adicional de recursos, que
poderá ser utilizado eventualmente em cada Componente, em função de alterações fisicas verificadas quando da elaboração -dos projetes executivos.
-bdj_ "FMDU" - O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, a
ser criado nos termos do item 6 da Subcláusu(a Quinta, da Cláusula Décima
do presente Convênio.
be) .. SAAE"- Serviço Autônomq_ de Água e Esgoto da Prefeitura MunicipaJ de Juazeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA

aa) "DETRAN/BA"- Departamento Estadual de Trânsito da Bahiac
ab) "CEASAjBA".- As Centrais de Abastecimento do Estado da

Bahia, sociedade de economía mista vinculada à Secretaria de Estado da
Agricultura.

Junho de r982

Do Objeto
Constitui objeto do presente C~nvênio o __ estabe!ecimento de condições,
atribuições, obrigações e responsabilidades dos signatários, para implantação
- _do Subprojeto PetroünajJuazeiro, parte Juazeiro, de acordo com o Contrato·
de Empréstimo.
Subcláusula Primeira- São os seguintes os Componentes do Subprojeto
Juazeiro:
A.l5 -

--~A.16

Implementação e Organização do Mercado do Produtor
Implantação do Matadouro Municipal
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A.20 - Apoio à Pequena Empresa Industrial
A.30 - Assistência Técnica e Gerencial às Microempresas
A.43 - Fomento ao Artesanato
8.10 - Estudo de Solução para Esgotamento oo-m.icilar_
8.11 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água
B.30 - Implantação de Obras de ,Drenagem
8.31 -:.._ -Elaboração do Plano Diretor de Drenagem
B.40.0 - Implantação e Melhoria dos Transpo-rtes Urbanos
8.40.1 - Elaboração do Plano Diretor de Transportes Urbanos
B.40.2 Implantação d_e Cíclovias
B.41 - Melhoria de Vias Locais
B.50 _-_ Melhoria do Sistema d~ J-.impeza Urbana
B.60 - Legalização Fundiária, Melhoria das Habitações, AssíSlêricia
Têcnica, Produção_ e Comercialização· de Materiais de Construção
B.71 - Implantação de Postos de Saúde
- - -B.72 - Implantação, Ampliação e Melhoria de EsçolasjCapacitação
de Recursos Humanos
8.73 -- Implantação de Áreas de Lazer
B.74 - Implantação da Casa do M~nor.
B.75 - Implantação de Centros Comunitários
B.77 - Implantação do_Núçleo de Bombeiros
C. lO - Implantação e Operação da Unidade de AdministraÇão do
Subprojeto
C.20 - Implantação da Reforma e Modernização Administrativa
C.30 - Complementação da Cartografia Básicã
C.3l - Atualização do Cadastro Técnico Municipal
C.40 - Atualização e co-nsolidação da Legislação Urbanística

Subcláusula Segunda- Pata efeito de controle
Convênio compreende:

i~ ~,-:tdéi:;;tramento,

este

I - Conclusão de projetas executivos necessários à in:tplantação dos
Componentes, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
data de publicação deste _instrumento;
II- Efetivação das desapropriações, aqufSiÇOes;-permutas ou doações,
devidamente registradas em Cartório de Imóveis, de todos os terrenos necessários à implantação doS Cornponente.c;, nó prazo'~âximo -de 180 (centõ e oitenta) dias a contar data de publicação deste instrumento;
III- Execução e _implementação dos CompOnentes Cujos projetas executivos e legalização dós terrenos tenham sido concluídos conforme previsto
nos Incisos I e II desta Subcláusula.

•

Subcláusula Terceira- As condições, atrbiuições, obrigações e responsabilidades a que se refere este Convênio competem ·aos signatários do presente instrumento, no âmbito das respectivas ãreas de competência; cabendo
especificamente à EBTU os Componentes relativos à Implantação e Melhoriã
dos Transportes Urbanos.
Subcláusula Quartil - Para efeito de elaboração de estudo de viabilidade, projeto de engenharia, fiscalização e co_-otratação de o Pras e serviços dos
Componentes referidos nesta Cláusula, deverão ser observadas as normas da
SDU /MINTER para atendimento ao disposto no Contrato de Empr~timo ~
nos decorrentes Convênios de Cooperação Têcnica entre a SG/MINTER e
cada Órgão Setoríal Federal.
CLÁUSULA TERCEIRA

Dos Recursos Financeiros
Para execução do Subprojeto PetrolioajJuazeiro - parte- Juazeiro -·é
destinado o total de Cr$ 1.569.?84.000,00 (hum bilhão, quinhentos e sessenta
e nove milhões, setecentos e oitenta e quatro __ mil_~r_uzeiros), de acordo corri as
fontes enumeradas pelos seguintes Incisos:
----!-União -Cri 1.084.001.000,00 (hum bilhão, oitenta e quatro milhões e hum mil cruzeiros), em caráter não reembolsável,_ sendo:
a) CrS 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões de cruzeir_os) ~conta de recursos alocados_ na Lei Orçamentária n'i' 6.867, de 3-l~-80 .--::Encargos G_erais
da União - recursos sob supervisão da Sec_r:etaria de PtanejaTnentojPR, có-
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digo 2820-10583235,259, totalmente desembolsados no exerc!cio de 1981, de
acordo com o Convênio n• 083/SG/81, de 24-11-81.
b) Cr$ 200.000;000,00 (duzentos milhões de cruzeiros) à conta de dotaçãO alocada ao elemento de despesa 4130-48 - Investimentos em Regime
de Execução Especial -Transferências de Capital à Municípios, de acordo
com o Plano de Aplicação n• 003/01, aprovado em 26-3-82, do Projeto
I0583tl5-259- Implementação da Política de Desenvolvimento UrbanoCidades de Porte Médio (BIRD), consignada à Unidade Orçamentária 2802
-Recursos sob Supervisão da Secretaria de PlanejamentofPR, do orçamento vigente,- aprovado pela Lei n'i' 6.962, de 7-12-81, desde jã, compromíssada
pela-Nófa- de Empenho n'i'
,de
82, emitida pela Secretaria de Programação e Instrumentos Financeiros do MINTER;
c) Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) à conta de dotação
alocada ao elemento de despesa 4130-44 -Investimentos em Regime de Execução Especial- Transferências de Capital Intragovernamentais, de acordo
com o Plano de Aplicação n• 003j01, aprovado em 26-3-82, do Projeto
10583235-259 ~.lmplementação da Política de Desenvolvimento UrbanoCidades de Porte Médio (BIRD), consignada à Unidade Orçamentãria 2802
-Recursos sob Supervisão da Secretaria de PlanejamentojPR, do OrçamentO vigente, ·aprovado pela Lelh'i' 6.962, de 7-12-81, condicionada a emissão da
NOta de Empenho ao recebimento dos recursos provenientes do empréstimo
extefri_o _jtinto ao BIRD.
d) Cr$ 665.107.000,00 (seiscentos e sesSenta e cinco milhões, cento e sete
mil cruzeiros) à conta de recursos a.. serem consignados pelo Orçamento da
únião, ao MiniStêríO~ do Interior, para os exercias de 1983 em diante;
e) Cr$ 36.894.000,00 (trinta e seiS m-ilhões, oitocentos e noventa e quatro mil cruzeiros) à conta-do OrÇamento da EBTU, para os componentes relativoS a Implantação e Melhorias de TranspOrtes Urbanos, Elaboração do
Plano Diretor deTra_nsportes Urbanos e Implantação de Ciclovias, de acordo
com o Anexo n'i' 01.
11 - Estado - Cr$ 317 .868~000,00 (trezentos e dezessete milhões, oitocentos e se.c;senta e oito mil crUzeiros}, -em caráter não reembolsável, do Orçamento do Estado.
III- MunicípTo- Cr$ 167.915.000,00 (cento e sessenta e sete milhões,
novecentos e quinze mil cruzeiros).
Subcláusula Primeira.- Os recursos referídos nos Incisos II e III desta
Cláusula, cujos valores venham a ser representados por terrenos, somente serãi:fhâmitidos como parte integrante da composição dos recursos do Estado e
do Município, quando forem, representados por terrenos não afetados a .. uso
especial" ou de "uso comum do povo" (Código Civil, Art. 66, Incisos I e II).
Subcláusula Segunda - os recursos a que se refere a presente Clãusula
serão aplicados nos Componentes que constituem o objeto deste Convênio e
de acordo com o disposto no Anexo I, dese Instrumento.
Subcláusula Terceira - Os recLlrSõS referidos nesta Cláusula, com exceÇão daqueles a serem postos à disposição do Município, atravês da
CDURB/BNH, serão depositados na conta Subprojeto PetrolinajJuazeiro,
parte Juazeiro, a ser aberta em agência do Banco do Brasil S/ A segundo termos e condiçõeS que sejam satlsfatórías à SDU fMlNTER, a ser movimentada conjuntamente pelo Coordenador da UAS e pelo Prefeito Municipal.
Subcláusula- Ç[uiiftã- OS recursos de contrapartida d0 Município e do
Estado, quando i-epreseiltados pOr bens ou presta;r0es d~;; sct 1iços, serão registrados em conta gráfica da U AS.
Subcláusula Quinta - A liberação das duas pnmeiras parcelas trimestrãis do cronograma financeiro dos recursos de que trata o Inciso I desta Clausula, deverá ser efetuada imediatamente após o comprimento das seguintes
exigências:
a) aprovação pela SDU /MINTER e pela EBTU, na ãrea de responsa'
bilidade desta última dos cronogramas físico-financeiros e respectivos FEC's
da etapa prevista no Inciso I, Subcláusula Segunda da Clâusula Segunda,
a-pieseritadOs pa:ra cada Componente e suas partes, na forma do Inciso 1, da
SubcláusUla:--Quinta, da Cláusula Décima deste Convênio;
b) constituição da CLC, "CEL e UAS. na forma que dispõe o Convênio
n' 083/SG/81, de 24-11-81.
Subcláusula Sexta - A liberação das parcelas subseqUentes dos cronogramas físico-financeiros dos reCursos de que trata o Inciso I, desta Cláusula,
será cfetuada .após o -~mprimento das seguintes exigências:
- a( ·aprovação pela SDU /MINTER e pela EBTU, na ãréa de responsa-blfid.Uàe desta' últ.ima dos cronogramas físico-finanCeiro-s e reSpectivos FEC's
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na forma do Inciso 1, da Subcláusula Quinta, da Cláu-SUla Dêcima deste Convênio, dos Componentes cujos projetos eXecUtivos e legalizações de terrenos
tenham sido concluídos conforme Inciso I, Subclãusula Segunda, da Cláusula
Segunda;
b) comprovação da execução das obras e serviços realizados no penúltimo trimestre dos mencionados cronogf.amas, em relação ao trimestre ã que se
referir a liberação solicitada;
c) comprovação da aplicação dos recursos respectivos e o atendimento
às condições suplementares previstas na Cláusula Décima deste Convênio,
aplicáveis a cada Componente.
_
Subcláusula Sêtima- Os cronogramas de que trata as Subcláusulas anteriores poderão ser reformulados, ficando a sua reformulação sujeita à aprovação da SDU(MINTER, e da EBTU, na ãrea de responsabilidade desta última.
Subcláusula Oita~·a- Os valores de que trata esta Cláusula constituem
estimativa -dos ·custos necessários à -implantação dos Componentes a preços
de dezembro de 1981 e poderão ser couígidos mediante Termos Aditivos a
este Convênio, observada a variação de índices da Conju-ntura ~onômica
publicada pela Fundação Getúlio Vargas e admitidas contingências ~sicas,
para cada Componente, conforme especificado no Anexo I, deste Convênio.
Subcláusula Nona- As diferenças que ocorrerem entre o valor total do
desenbo1so efeti~amente necessá.rio à execuçi!o de cada Componente e os valores previstos no Anexo l deste Convênio, jã corrigfdos de acordo com a
Subcláusula anterior sreão complementadas pelo MuJ!icípio e Estado.
Subcláusula Dêcima - Qualquer movimentação a ser feita na conta a
que se refere a Subclãusula terceira desta Cláusula, somente poderá ser efetuada, a cada trimestre de execução, após o cumprimento das seguintes exigências:
a) realização dos_ depósitos dos recursos provenie~~e_s da União, previstos no cronograma tisico-financeiro, aproVado: pela SDUfMINTER e pela
EBTU, na área de responsabilidade desta última com exceção daqueles a serem postos à disposição através da CDURB/BNH;
b) solução satisfatóría à -SI)Ú /MINTER dos procedimentos contratuais e administrativos necessãriot:dtexecução das obras ou serviços sobresponsabilidade da CDURB(BNH;
c) aprovação pe!a UAS, das despesas realizadas;
d) comprovação da efetíva utilização da penúltima parcela liberada;
e) aprovação, pela SDU/MINTER e pela EBTU, na ârea de responsabilidade desta última dos relatórios trimestrais de execuçãO~
Subcláusula Décima-Primeira - São excetuadas das exiiências contidas
nas alíneas a e b da Subcláusula anterior as movimentações necessárias ã exe-:
cução do Componente C. lO- Implantação e Operação da Unidade de Ad_
ministração do Subprojeto - UAS.
Cláusula Quarta - Da Execução do Convênio
·
A execução do presente Convênio ficará sob à responsabilidade de 9rgãos Executores, que representarão, para esse fim, cada-uma das partes convenentes.
Subcláusula única - São órgãos Executores deste Cqnvêni_o_:
a) pela União, a SG(MINTER, através da SDU(MINTER e o MT,
através da EBTU;
b) pelo Estado, a SEPLANTEC, através da INTERURB;
c) pelo Município, a CEPLA.

as

CLÁUSULA QUINTA
Da Execução do Subprojeto

A execução de cada um dos Componentes e Subcomponentes ficará a
cargo do Estado e do Município, através das Unidades Executoras-designadas conforme Anexo 2 deste Convênio.
Subcláusula Primeira- Todos os Componentes integr~ntes do Subprojeto Petrolina;Juazeiro, parte Juazeiro, deverão ser executadl?_~ ~m obser.vân_cia aos dispositivos estabelecidos neste Convênio, cabenàO aos <?rgãos Executores fazê-los implantar segundo procedimentos técnico_a, administrativos
substancialmente em acordo com o FEC respectivo, especificações e características descritas e registradas noS Projetes ExecutivoS aQ_roya:dos pela
SDUfMINTER e OSF correspondente.
- Subcláusula Segunda- Os Projetes Executivos de cada um dos Componentes deverão estar em conformidade com a proposta contida no respectivo
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estudo de viabilidade já aprovado pela SDU/MJNTER quando da análise e
avaliaÇão do Subprojeto.
Subcláusula Terceira - A execução dos Componentes poderá ser iniciaw
da somente mediante a autorização escrita da SDU/MINTER, após parecer
prévio da UAS sobre o respectivo Projeto Executivo, dev.endo ainda o mesmo
receber a aprovação do cOrrespondente Órgão Setorial federal ou da própria
SDU/MINTER, cori.forme descrito no Anexo n9 2 deste Convênío.
CLÁUSULA SEXTA
D_g. _Coordenação e Supervisão Laca/
Ficam criados com a finaÜdade de exercer· todas as atividades locais de
administração, coordenação, supervisão, acompanhamento e controle, necessárias à execução dei Subprojeto e de todos os seus Componentes e respectivos Subcomponentes, uma Comissão L_Qçal de Coordenação (CLC), uma Comissão Executiva Local (CEL) e uma Unidade de Administração do Subprojeto (UAS), que terão seu funcionamento assegurado pela União, Estado e
Município, durante toda a ex.ecução do SU.bprojeto.
Subc!áusula Primeira- A CLC terá como atribuição zelar pelo cumpri~
mento_ dos objetivos do Subprojeto Petrolina/Juazeiro, parteJuazeiro, supervisionar todas as atividades dele decorrentes, assim como solucionar questões
ou conflitos que, a nível local, possam surgir entre Unidades Executoras, difi~
cultand-o a execução de qualquer Componente ou parte dele.
Subc!áusula Segunda- A CLC será constituída no prazo máximo de 30
dias a contar da data de publicação deste Ato no Diário Oficla! da União e terã como seus membros pelo menos, o Prefeito Municipal de Juazeiro, a quem
caberá presidí-la, o Secretário ~a SETRÃBES, ou seu representante e o Presidente da SEPLA/PMJ que será seu Secretário.
Subdáusuia Terceira- Para cumprimento das atribuições dispostas na
Subcláu_sula Quarta desta Cláusula, a CLC deverá obrigatoriamente:
I) reunir-se imed-iatalnente após a assínatura deste ConvêniO~ o número
de vezes necessárias à coordenação .de todas as atividades indispensáveis ·à
execução doS Componentes;
2) reunir-s_e durante a execução do Subprojeto PetrolinajJuazeiro. parte
lu..azdro, pelo menos uma vez a cada semestre ou a qualquer momento, por
convocação de seu Presidente ou solicitação de qualquer de seus membros;
3) fomecer à SDU/MINTER, através da UAS, relatórios sobre os assuntos..discutidos e decisões. tomadas em todas as reuniões, no prazo máximo
de vinte dias aPós a realização de cada uma delas.
Subcláusula Quarta- À CEL caberá assegurar a coordenação entre as
Unidades Executoras e todas as suas atividades com vistas à solução de questões de ordem técnica, administrativa e financeira que envolvam a ação simUltânea de duas. ou mais Unidades Executoras, para propiciar a execução
coordenada do Subprojeto PetrolinafJuazeiro, parte Juazeiro, dentro dos
prazos e demais condições estabelecidas neste Convênio.
Subclá~sula Quinta- A CEL será constituída no prazo máximo de trinta dias, a contar da data_ de publicação deste Convênio no Diário Oficial da
União, e será composta por, no mínimo, cada um dos responsáveis técnicos
pelas Unidades Executoras responsáveis pela execução dos Componentes,
por um representante do Instituto de Articulação Municipal e Desenvolvimento Urbano, por um representante do _órgão de Planejamento e Coordenaç_ão Geral da Prefeitura e pelo Coordenador Geral da UAS, que será seu
Presidente.
Subcláusula Sexta-- Para o cumprimento das atribuições estabelecidas
na Subcláusula Quarta desta Cláusula, a CEL deverá obrigatoriamente:
I) realizar reuniões trimestrais, ou a- qualquer momento por convocação
de seu Presidente, ou solicitação_ de dois de seus_ membros;
2) realizar reuniõeS sbtoria1S mensais;
3) fornecer à SDU/MINTER e à CLC, através da UAS, relatórios sobre
os assuntos discutidos e decisões tomadas em todas as reuniões, no prazo de
-vinte dias após a realização de cada uma delas.
Subcláusu/a Sétima- São atribuições e obrigações da UAS:
Ol. analisar e avaliar a adequação dos instrumentos_,_ critérios e procew
dimentos a dotados em cada um dos Componentes e Subcomponentes, desde
a elaboraçã9 dos projetos executivos ·atê a operacionalização, respeitados os
objetivos e metas dos anteprojetos aprovados;
02. acompanhar e controlar a execução física ~ fmanceira de cada
Componente Ou SUbcomponente;
03 emitir pareceres. prêvios relativamente a orçamentos, planos financeiros, cronogramas e projetes executivos;

•

•
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04. emitir pãreceres. prévioS relativos à aprovação da liberação de recursos e das prestações de contas;
05~- assessorar administrativa -e-tecnicamente as Unidades Executoras;
06. elaborar, ou providenciar para que sejam elaborados, planos, orça~
mentos, cronogramas, projetes executivos, contratos, propostas de licitação,
especificações--e- demais irlStrume'ritõs necessários à implementação dos Com:..
ponentes e Subcomponentes;
07. elaborar, ou providenciar para que sejam elaborados, relatórios de
acompanhamento de execução_ física e- firi.ariceira, além de outros documentos
que caracterizam o desenvolvimento físico e financeirO- dos Com-ponentes e
Subcomponentes, de modo a que se possa, inclusive efetuar análise para eventuais revisões;
_
_
08. man_ter atualizados todos os registras relacionados com o Subprojeto PetrolinajJuazeiro, parte Juazeiro, e seus Componêntes, de maneira a
identifica"r todaS as operações efetuadas, as fontes de recursos e os bens e serviços utílízados, as despesas realizadas e os benefícios. resultantes;
09. assessorar a CLC-e a CEL no exercício de suas funções;
10. elaborar, mensalmente, as prestações de contas do Subprojeto PetrolinajJazeiro, parte_Juazeiro e de seus Componentes;
II. preparar e liberar a documentação necessária para a abertura de
conta bancária a ~er movimentada em nome do Subprojeto;
12. manter controle extraRbancârio das tJisponibilidades financeiras de
cada Componente e Subcomponente;
13. obse_rvar as normas emit_idas pela SDU/MINTER relativas à execução do Subprojeto, inclusive aquelas referentes ao acompanhamento de sua
execução.
Subdáúsula Oita~·a-- Na estrutura da UAS _haverá, al~m de um Coordenador geral, um gerente para cada uma das seguintes áreas: de _infraR
estrutura, de ativ-idades sócio-económicas e de central~ f!s_i_~o_:_financc;ii:'o.
CLÁUSULA SÉTIMA
Da Coordenação e Supervisão Geral
A SDU/MINTER coordenará todas as atividades técnicas, administraR
tivas e financeiras, de nível federal, necessárias ao pleno desenvolvimento do
Subprojeto PetrolinajJuazeiro, parte Juazeiro,--"inclusive os trabalhos de su~
pervisão técnicas, acomp·ânhamento e avaliação, -a serem realizados Pelos OrR
gãos Setoriais Federais, de acordo com os termos dos Convênios de cooperação assinados entre o MINTER e cada um deste~ Órgãos, par~ a execução
do projeto- objeto do Contrato de Empréstimo.
-

CLÁUSULA OITAVA
Das Licitações

•

Tõdas as licitações deverão ser processadas em conformidade com a legislação vigente, aplicável a cada uma das Unid_ades Executoras, observadas,
ainda, as normas específiCas eniiftdas pela SDU/MINTER,
CLÁUSULA NONA
Das Prestações de Comas
A Unidade de Administração do Subprojeto, prestará contas mensalmente ao MINTER, da aplicação dos recursos financeiros de que trata a Cla, usula Terceira, de acordo com as instruções de sua Secretaria de Cçmtrole Interno, contida na Portaria CISET no 8, de 7-11-80 e Oficio(Circular(CISET
n"' 80, de 2-10-81, e pe1a EBTU na área de sua competência.
CLÁUSULA DÉCIMA
Das Obrigações dos Orgãos Executores
Os Órgãos Executores se responsabilizam pelo cumprimento das obrigações gerais e específicas estabelecidas nesta Clá_u_s_ula, sem prejuízo de
quaisquer outras decorrentes do disposto nas demais CláusUlas deste Convênio.
Subcláusula Primeira - São obrigações gerais dos Orgãos Executores:
I) depositar ou fazer depositar, de acordo com as condições previstas na
Cláusula Terceira deste Convênio, os_recursos financeiros necessârios à execu~ão de todos os Componentes;
2) cooperar entre Si no seritidO de criar, em suas respectivas áreas de
atuação, as demais c_ondições_necessãrias ao integra] cumprimento deste Con~
vênio;
3) inforfriarém~se piéViaemutuamente, através de correspondência oficial, sobre quaisquer alterações de legislação, organização, critériOS; p:OJ.ItlcaS
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e procedimentos, erri siias respectivas áreas de atuação e que possam de algum
modo interferir na execução do Subprojeto Petrolina/Juazeiro, parte Juazeiro ou de algum de seus Componentes;
4) torriar as níédídas alternativas neCessárias à continuidade dos traba·
lhos, no caso de alterações que possam comprometer a execução do Subprojefo Pet!olinajJuazeil-o, parte Juazeiro ou de algum de seus Componentes.
Subcláusula Segunda- São obrigações eSpecíficas do MINTER:
I) colocar à dísposiÇão da Prefeitura Municipal de Juazeiro, confor_me
disposto no Anexo nt1 I deste Convênio, em carãter não reembolsável, de
acordo co~ Oque estabel~ce a Cláusula Terceira d~te Convênio, oS recursos
do MINTER, nécessários à_ execuç~o de cada urn dos componentes;
01) laZer realizar auditoria de todas as contas do Subprojeto Petrolina/ Juazeiro, parte Juazeiro e seus Componentes;
03) coordenar a ação dos Órgãos Setoriais Federais nas atividades de
supervisão técnica, acompanhamento e avaliação dos Componentes;
04) promover a análise dos relatórios de _execução fisica e financeira,
documentos de despesas, projetas executivos e Outros_ documentos relacionados com o _Subprojeto PetrolinajJuazeiro, parte Juazeiro;
05) prover a necessária assistência técnica ·ao Estado e Município para
os trabalhos de execução, acomp3.nhamento e controle do Subprojeto Petroli·
najJuazeiro, parte Juazeiro;
Oô) acompanhar e avaliar a execução de todos os Componentes, direta·
mente ou _através dos Órgãos Setoriais Federais;
07) fornecer aos Orgãos Seta riais Federais todos os documentos provenientes da- UAS e que se relacionem diretamente com a implantação dos
Componentes e Suas respectivas áreas de competência;
_ 08) aprovar e fiscalizar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Subcláusula TerceirO. - São obrigações especfficas do MT:
01) fazer com que seJam COlocados à disposição do Município, confor~
m_e disposto no Anexo n~ 1 deste Convênio, em carãter não reembolsável, os
recursos da EBTU, necessários à execução dos Componentes B.40.0, B.40.1 e
8.40.2, de acordo com o que estãbelece a Cláusula terceira deste Convênio;
02) reá1izar todas as atividades relativas à supervisão, acompanhamento, controle, anâlise e avaliação dos Componentes mencionados no item anterior, além de promover a auditoria da aplicação dos recursos transferidos da
EBTU.
Subcláusula Quarta - São o~_rigaç?es específicas do Estado:
01) executar, direta ou iodirew_mente os Componentes e Suboomponen_tes j.rldicã.dos nq Ane{'.O .n"' _2 .çomo d~ _rc:sp_onsabilidade de suaS Unidades
Executoras, aplicando os recursos previstOS para execução de cada um desses
ComporienteS e Subcomponentes~
02) prestar assistência técnica ao Município, com vistas à eficaz consecução dos_Objetivos e metas do Subprojeto Petrolina/Juazeiro, parte Juazeir o;
03) colaborar na Modernização Administrativa do Município de Juazeiro, de modo a adequá-lo à execução do Subprojeto, objeto deste Convênio;
04) promover e firmar os acordos e convênios necessários à elaboração, execução e manutenção dos Componentes e S_ubcomponentes a cargo
do Estado, de acordo com o Anexo 2;
05) colcoar_à disposição do Subprojeto PetrolinajJuazeiro, parte Juazeiro, através de depósito na conta a ser aberta no Banco do Brasil S/A, conforme disposto no Anexo nc;t 1 deste Conv_ênio, em caráter não reembolsável,
de acordo com o estabeJecido na Cláusula Terceira, os recursos financeiros
necessãrios à execução de cada Componente;
06) promover a celebração de Convênio da Prefeitura Municipal de
Juazeiro com a Fundação Juazeirense Promocional do Menor- PRO MENOR, para operacionalização e manutenção da Casa do Menor a ser implantada em decorrência deste Convênio;
{)7) assegurar a inclusão nos _orçamentos das Unidades Executoras estaduais, a partír de 1983, dos recursos necessários à manutenção dos equipam~tos sociais s.ob s_rias n~sponsabilidaaes a serem implantadas;
08) assegurar, através do DETRAN, a criação ejou remanejamento de
linhas_de ô~ibus que venham atender aos objetivqs e metas dos Componentes
de Transportes Urbanos;
09) diligenciar, inclusive junto à rede bancária local, a fim de que seja
obtida linha de crédito para as microempresas a serem assistidas pelo Compon~nte A30 ..,...:.. AS.sistênciã r_~cnica e GerenGial às Microempresa;
10) Tomar as prOvidências necessârias e·_ abaixo discriminadas, relativas ao Componente A.16- Implantação do Matadouro Municipal:
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a) elaborar o projeto de arquitetura, instalações e cálculo estrutural. Veriftcar a necessidade de equipamentos, submetendo o conjunto à apreciação e
aprovação do_ Serviço de Inspeção Federal do Ministérío da Agricultura;
b) reestudar a estrutura de receitas operacionais e_comparar as taxas a
serem cobradas, com as vigentes em matadouros do 111~smo p5:irte, já em operação;
"
~~
c) refazer a estrutura de custos operacionais, o_ orçamento detalhado de
obras e equipamentos e proceder a anâlise econômico-financ_eira.
II) Providenciar para que o CEDIN_, responsável pelo Distrito Jnqustrial do São Francfscó, realize àS-SUaS-próprias custas, as obras-de arruamento
(traçado do sistemã viário interno) para o acesso aos lot~ ~nde sçrão COnstruídos os galpões industriais, conforme croquis e planta zonC3.mento ane_xa ao projeto. O CEDIN deverá ainda adequar o Regulamento do DISFà
administração dos galpões industriais, inclusive quanto às condições de Ven- _
da e o prazo máximO obrigatório para a ocupação do mesmo.
Subcláusula Quinta - São obrigações específicas do Município:
OI) fazer com que sejam elaborados e submetidos à aprovação da
SDUfMlNTER e EBTU, no que diz respeito à responsabilidade desta última, os cronogramas físico-financeiros, em bases- trimestrais, dos Componentes e Subcomponentes, e respectivos fluxogramas de execução de componentes -FEC;
02) submeter à aprovação da SDU/MINTER e EBTU, no que diz respeito à responsabilidade desta última, as reformulações que se fizere_-91 nc;;cessárias, .dos cronogramas tisico-financeiros a que se refere a Subcláusula Sexta
da Cláusula Terceira deste Convênio;
03) assegurar que estejam à disposição dos organismos e entidades responsáveis pela execução dos Componentes ou suas partes, conforme o Anexo
n9 2 deste Convênio, Os reCursos financeiros transferidos ejou próprios, bem
como recursos humanos, físicos e institucionais necessários à exeçução de
cada Componente;
04) propor à SDU/MlNTER, através da UAS, para sua aprovação
quando da apresentação dos Projetes ExecutiVos, procedimentos para a recuperação dos custos para os Componentes, onde for recomendada tal atividade pelo estudo de viabilidade aprovado pela SDU /MINTER e OSF, e respectivo plano de implantação, o& quais serão iniciados· no mo-mento em que começarem a ocm·ren:;-sprimeiros benefícios decorrentes de qualquer componente;
05) .fazer com que sejam elaborados, pelos órgãos lo~is competentes e
colocados à disposiçãa da SDU /MlNTER e dos OSF, segundo suas respectivas áreas de responsabilidade, relatórios e outioS doCUmentos, bem como sew
jam mantidos todos os registres sobre o desenvolvimen~o físico e fin-anceii'o
de qualquer componente; em qualquer de suas etapas. identificando todas as
operações efetuadas, as fontes de recursos, os bens e serviços utilizados, as
_
despesas realizadas e os beneficias re&ultanteS;
·06) criar, em ·comum acordo com a SDU JMINTEE., e no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da vigência deste Ato, unl fundo para
o desenvolvimento do Município PetrolinajJuazeiro, parte Juazeiro, onde serão depositados todos os recursos provenientes da recuperação de custos no
item quatro- desta Subclãusula destinado a futuros investimentos em projetes
de desenvolvimento urbano voltados prioritariamente para o atendimento da
população de áreas de baixa renda;
07) adquirir, átraVés de SCus órgãOs competenie5:-Õs terrenos ou os direitos de uso sobre os mesmos, indispensáveis à execUção dO Subprojeto Petrolina/Juazeiro, parte Juazeiro, comprovando tais procedimentos, atravês
da UAS, à SDU /MINTER e assegurar que aqueles terrenos estejam disponíveis para os objetivos definidos no Su~projeto PetrolinajJuazeiro, parte Jua-

ae

zeiro;

-

08) assegurar que sejam mantidos, pelos seus órgãos competentes, todos os registras e documentos que reflitam, fiel e consistentemente, todas a~
operações orçamentárias e financeiras, bem como as tontas c:oriSolidãdas pela
UAS, para cada componen~e, de forma atualizada;
09) fOrneCer à SOU jMINTER, trimestralmc;:nte, dados que evidenciem
as condições financeiras das organizações envolvidas na ex:Ccução de componentes, apoiados pelo Subprojeto PetrolinajJuazeiro, parte Juazeiro, tomando medidas que venham a julgar necessárias, com base em tais dados e evidências, para garantir a viahilidade financeira de tais empreendimentos;
10) rrianter a SDU/MlNTER informada através da UAS, sobre os investimentos urbanos ou intervenção no sistema administrativo municípaf,
particularmente nas áreas de organização, planejamento e execução dos serviços urbanos, programados fora do Subprojeto PetrolinajJuazeiro, parte
Juazeiro;
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11) assegurar que sejam fornecidas pelas Unid_ades Executoras a UAS,
no grau de detalhe soli~itado pela SDU jMINTER e pela UAS, e encaminhar
tSDUJMlNTER e aos_Orgãos Setoriais Federais, segundo suas respectivas
áreas_ de responsabilidade, imediatamente após sua elaboração, todos os planos~ especifiG_ações, relatórios~,-coniratos; propostas de licitação e outros docurrientos, be-ffi como qualquer modificação substantiva dos mesmos, que caracterizem as medidas locais relativas à execução d_o Subprojeto Petrolina/Juazeiro, parte Juazeiro;
- 12)- en-cã"ininhar, atravéS da UAS, num prazo máximo de três meses
após a implantação de cada Componente, à SDU /MlNTER de acordo com
as·norh:Las pOr aquela estabelecidas, relatório de execução, explicitando prioritariamente elementos que permitam:
a) comparar, o executado com o programado;
b) analisar as medidas para o início da operação do Componente;
c)_ avaliar os benefícios obtidos ou a obter;
d) analisar e julgar a adequação dos instrumentos, critérios e procedimentos utilizados nas fases de elaboração e execução do Componente, bem
como do Subprojeto PetrolinajJuazeiro, parte Juazeiro, ao término da implantação do último Compánen-te;
13) assegurar, no caso de investimentos não-integrantes do Subprojeto
PetrollnajJuazeiro, parte Juazeiro, entretantq_realizados em quaisquer ãreas
objeto de atendimento de qualquer Componente ou Subcomponente, que tais
investimentos sejam efet_4_ad_Qs de ~ra__a_não prejudicar o- desenvolvimento das mencionadas partes dç_ Subproje~o e a não reduzir os benefíç:ios esperados~

14)

asSegurar:

a! que sejam colocados à disposição da SDUfMINTER e da EBTU,
na área de responsabilidade desta última, todas as informações contâbeis, por
Componente, também consolidadas para fins de auditoria;
b) que seja facultada às Secretarias de Controle Interno dos Ministérios
do_ Interior, dos Transportes e da Fazenda, a realização de auditorias sobre as
contas de todos os Componentes do Subprojeto.
15) Tomar, no caso de operação de cr_êdito necessárias à implantação
dos Componentes e SubcomPonentes, todas as medidas visando garantir a
capacidade de endividamento local, assim como as iniciativas indispensáveis
à obten~ào de crédito.
l_6) _ Asse_gu_rar. _no caso dos componentes financiados através da
CDURB/BNH:
a) a contratação e execução das obras observando a legislação pertinente, as normas do BNH e as disposições estabelecidas pela SDU/MINTER;
b) a contabilização dos recur"sos repassados_pelos Agentes Financeiros
em conta bancária vinculada à operaçãO;
c) á apresentação de c:_ertifica~os ~e reg~larid~de de situação perante o
FGTS e o lAPAS;
d) a apresentação de autorização legislativa para contrair empréstimos
e oferecer garantias, inclusive prova de cumprímento da Resolução n9 93 do
Senado Federal.
17) Celebrar convênio entreo_Mu_nicípio e o CEDIN- Centro de DesenvC!Ivimento Industrial, c?~ víst~s a execução do_ Componente A.20 Apóio- à Pequena Empresa In9ustria"I, para ImplantaÇão do Distrito Industrial -dé São Francisco.
lE) Celebrar convênio entre a Prefeítura Municipal de Juazeiro e o
CEAG/BA, para implantação do Componente A.JO- Assistência Gerencial, Tecnológica e Financeira à Microempresa. O CEAG/BA deverá considerar as seguintes alterações já cqqi_patibili_zfl,_Q.as quando Qa_ anâlise e discussão do anteprojeto, para a ffioniagem do PrÓjeto Executivo:
a) considerar a Pesquisa Setorial como I" fase da metodologia de interve!lçã<:'! detalha_ndo !odos os instrumel)tos e mecanismos necessários a sua
execução;
QJ elaborar Planejãmento Global do Treinamento dos Agentes de Mudança de acordo com OTN 001/79/CEBRAE, detalhando o sistema de supervisão do riúcleo prático (120 horas);
c) descrever a fase de divulgação, especificamente quanto à inserções
faladas (rádio) e escritas Gornal) e boletim de divulgação, considerar a OTN
001/79/CEBRAE;
d) detalhar, ainda de acordo com a OTN 001/79/CEBRAÉ, o Planejamento G!ohal dos Instrumentos Treinamento Gerencial Bá_sico - TGB e
Treinamento Gerencial Específico - TGE;
e) anexar instrumentos_e mecanismos do Sistema de Acompanhameow
to, Controle e Avaliação;

..

•
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j) inCluir Cronogramas Físicos- Financeiros disciiriiíDai:J.dá fóiltes e etapas por trimestres.

19) Com relação ao Componente A:43- FomentO ao Artesanato, a
Prefeitura Municipal de Juazeiro deverã:
a)

assegurar o comprometimento formal do

Institu~o

_Visconde de

Mauá quanto ao escoamento da produção a~ravés da Secretaria do Trabalho
e Bem-Estar S_ocial (Coordenação de Fomento ao Artesanato) de SalvadorfBA;
b)

•

•

-

•

apresentar garantia legal do Governo Municipal, quanto a implan-

tação dos boxes de venda nos 2 arcos da ponto Eurico Dutra;
c) fazer com que a Secretarja de Desenvolvimento de Atividades Econômicas - PMJ, detalhe, a nível de Projeto Execu-tivo, tc;>da a sistemática de
operação da Associação "dos Artesãos, dqs boxes de _venda, e do Treinamento
Gerencial.
20) Firmar convênio com a Funda_ç?o SESP e SAAE para elaboração
do projeto, fiscalização e ·execUção das obras para implantação do -Componente B.ll - Ampliação do Sistema de AbastecimentO de Xgua.
21) Obter termos de compromisso junto a SAAE, objetivando a compatibilização do cronograma de execução das redes de água com os cronogramas dos demais componentes de infra-estrutura do. Sl.).bprojeto PetrolinajJuazeiro, parte JuazeirO.
22) A cidade deverá consíd_erar, para os estudos a serem real_i.zados nq
Componente B.lO- Estudo de Solução para Esgotamento Domiciliar, todo
o rol de elementos estatísticos e de pesquisas só_ciO.-eConô~!cas,_ C()le~ados
para a elaboração de publicação «Perfil e Estratégia" de inarçojf98i,-bem
como os vários segmentos de obras de saneamento a,__mbiental em fase de implantação e da infra-estrutura administrativa, sensível-aos prindpios daS- tecnologias de baixo custo, cr1â.da para a implementação do Programa Especial
Cidades de Porte Médio.
23) A Prefeitura Muni~ipal de Juazeiro deverá apresentar-P3rãlinP1aritação do Componente B.30 ~ Implantação das Obras de Drenagem, as seguintes providências:
a} necessidade de definição QUanto aO iõl"pifsSe decorrente da interferência de equipamento da TELEBAHIA e o traçado da galeria da rua Oscar
Ribeiro;
b) cantata com a representação local do DNOS sobre a existência de
estudos e traçados de galerias que receberão contribuiÇão da área a ser drena-:
.

c) levantamento de galerias existentes na Área CrítiCa l!jtiStfficiltiVa 'âa
não utilização;
d} firmar convênio com- o DNOS para execução do Componente.
24) Providenciar a elaboração de uma planta cadastral, em escala que
permita a elaboração do Plano Direto-r -de Drenagem.
25) Elaborar um estudo, na área do Componente B.40- Implantação
e Melhoria dos Transportes Urbanos, elaboração do Plano_Diretor de Transportes Urbanos e Implantação de Ciclovias, que definirá um plano operacional e normativo para o sistema, desde a regulamentação da situação institucional até o controle e fiscalização pelos órgãos da municipalidade e ainda:
a) criar· um Departamento de Transporte Coletivo Ur_bano na Secretaria de Obras e Serviços Públicos que garanta reais condições para o controle e
fiscalização dos Serviços de Tfailspõ!te Urbano;
b) garantia da a Prefeitura Municipal de Juazeiro pela manutenção e
conservação das vias e ciclovias como um todo,_ incluindo a recomendação da
EBTU, de plantio de árvores ao longo da ciclov(a,-conforme esquerDa já apfesentado;
c} garantia de que o projeto de circulação e sinalização da área central
seja feito em corrium acordo com o DETRAN/CIRETRAN, que deverâ
operá-lo, mantê-lo e conservá-lo.
-. -· _.
26) A Prefeitura Municipal de Juazeiro deverá realizar cotÍvênio com a···
Governo do Estado da Bahia e o CEPEJ) - Ce~tro -de Pesgui~a e Des~nvol
vimento, para assistência têcnicà da construção das casas effi Solo-cimentO,
integrantes do Componente B.41 - Melhori~ de Viãs-Locais.
27) Criar O ServiÇo Autôilonio de Limpeza Pública, e assegurar a atualização da taxa de lixo e sua respectiva cobrança.
28) Para implantação do Componente 8.60 - Legalização Fundiâria,
Melhoria das Habitações, Assistência Técnica, Produção e Comercialização
de Materiais, o município deverá tomar as seguintes providências:
a) firmar convênio entre a Prefeitura Municipal de Juazeiro, através da
CEPLA, e a Fundação SESP para que essa execute os sUbcomponentes de
Fossas e Melhorias Sanitárias, de acordo com _p estabelecido no Componente;
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b} firmar convénio entre a Prefeitura Municipal de Juazeiro, através da
SDE, e do CEPED, pai-a qUe seja prestada assistência sobre a. técnica construtiva denominada solo-cimento e outras;
c) formalização -de gara!jtüi da Prefeitura Municipal de Juazeiro, através da CEPLA, de que oS lotes vizios serão ocupâdos proporcionalmente às
faixas de renda da população pobre;
d) a Prefeitura Municipal de Juazeiro efetivará no prazo máximo de 90
(noventa) dias, o__pa_gamerHo à Díocese, da compra de todos os terrenos en- volvidos no COmponente;
e) a Secretaria de fjo_anças da Prefeitura Municipal de Juazeiro, em comum acordo com a CEPLA, deverá apresentar o esquema de transferência da
terra, bem como a_c_obrança dos demais investimentq_s, 60 (sessenta) días após
a assinatura do Convênio;
J) a Prefeitura Municipal de Juazeiro deverá assegurar que os recursos
provenientes do_ MINTER, utilizados neste Co_mponente, retornem ao
FMDU, com taxas de juros definidas na análise financeira e com o principal
indexado de acordo com o índice das Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacio-nal (ORTN).
29) Deverá Ser firinado convênio entre a Prefeitura Municipal de Juazeiro e a Fundação Serviços de Saúde Públiça - FSESP, visando garantir o
-apoio técnico e administrativo necessário à implantação do Componente
8.71- Implantação de Postos de Saúde,
-- 30) Devetãd-ser-'tomadas as providências abaixo discriminadas, necessárias à execução do Coínponente B. 72- Implantação, Ampliação e Melho- ·ria de EscolciSJCapacitã.ção de Recursos Humanos:
a} firmar convênio entre a Prefeitura Municipal de Juazeiro e o Serviço
de Construção e Reparos de Prédios Escolares - SCERPE, da Secretaria de
Educação do Estado da Bahia para assistência técnica e acompanhamento
das construções das unidades escolares;
b) firmar convênío entre a J?'refeitura MuniCipal de Juazeiro e a Coordenadoria Regional - CR - !OJSEC-BA;
CJ a Prefeity.ra ME!li~ipal de Juazeiro deverá estabelecer o quadro de
--pessoal necessário às atividades de ensino-aprendizagem, discriminando o
pessoal existente (efetivo) e aquele a ser contratado;
d) fQrl:_lla~~ a c~sã_2_~_ Estado do terreno da Escola do Rotary Club;
e) providenciar preliminares necessárias à aquisiÇão do terreno onde
serâ implantada a escola do bairro João XXIII.
31) A Prefeitura Municipal de Juazeiro deverâ aprovar os loteamentos
das áreas onde serão localizadas as quadraS--dos bairros de Quidé e Ti boleiro,
iritegrahtes do Componerite B_.73 -Implantação de Áreas de Lazer.
32) ~irmar os COnV_êhios abaixo relacionadOs-para execução do Compon_ente B.74- lmpúmiação da Casa do Menor:
a) .deverâ ser firmado convênio entre a FUNABEM e PROMENOR
quanto aos recursos financeiros para pagamento de pessoal;
b) deverá ser firm.ado cOnvênio entre a" FUNABEM, FAMEB e PROMENOR para assistência técnica, recurSos financeiros para pagamento de
pessoal e assistência alrmentar (0-18 anos) e treinamento inicial de recursos
humanos;
33) tomar as providências abaixo, para execução do Componente
B.75 -:-lmplantação de Centros ComunHârios:
a} a Prefeitura Municipal de Juazeiro deverá designar o órgão municipal
ao qual estarão subordinados os centros comunitários;
____ bl a Prefeítura-- Municipal de Juazeiro deverã firmar convênio com a
LBA viSandO-garantir a implantação das creches casulo e do serviço de documentação, e com a SETRABES visando garantir o funcionamento de cursos
profissionalizantes hem como a supervisão do agendamento de emprego;
34) a Prefeituni Mu-niCipal de Juazeiro deverá instituir a taxa de incêndio ou qutro mecanismo para assegurar a manutençãó do Núcleo de Bombeiros que- deverá ser- OperaaO pela Polícia Militar do Estado da Bahia;
~5) celebrar--con_y_enio__ e_ntre a Prefeitura Municipal de Juazeiro e a CEASÀ.JBA p3ra aSsegurai- àS_Sistênda técnica ao ffietcàdo, integrante do Componente A.15 - Implementação e Organização do Mercado do Produtor, principalmente quanto aos seguintes aspectos:
a) transfe~êficia de usuârios
b} estabelecimento de tarifas de comercialização
c) informação de mercado
d) padronização e classificação
e) treinamento de pessoal
/) perímetro de proteção
Subcláusula sétima- As Unidades Executoras se obrigam a proceder a
implantação dos Componentes e·subcomponentes de acordo com os crono-
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gramas físico-financeiros aprovados pela SDUjMINTER e EBTU, na ârea

J_~nho

de ~ 982

Somente após a instalação da CLC e CEL, pOderãO ser liberados os recursos para a execuéão dos demais Componentes e Subcomponerites.

os relatórios de acompanhamento a que se refere a Subcláusula Quinta da
Cláusula Décima deste Convênio.
Subcláusula Segunda- O prazo para o Estado e o_ Município apresentarem os documentos probatórios relativos à última prestação de contas é até o
dia 31 de janeiro de_l985.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA
Do Aditamento

CLAUSULA DÊCIMA-SEGUNDA
Os Anexos

O presente Convênio poderá ser adltado ou prorrogado, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre os seus signatários.

Os anexos n'1s l e 2. mencionados neste Convênio, depois de autenticados pelas parte<; convenentes. passam a integrar o mesmo; independente de
transcrição.
·
Subcldusula primeira - 0 Anexo n9 l, referido nesta Cláusula, poderá
,<;,cr alterado por motivos de ordem técnica. mediante a aprovação prévia da
SDU/MINTER c. dos Órgãos Executores responsabilizadoS pela execuÇão.
firumdamento. acompanhamento, supervisão, coordenação ou implantaçãu
d•) Cvmponcnte. ou parte de~te. onde incidir a alteração.
--Sr~bclúu\uia .te,:unda- O Anexo no;~ 2 somente poderá s·er alterado medittntt: prévia e express<~ concordiincia entre-tOdos os Orgãos Eier.:utort:s sigliélt<irio:' deste <..onvenio.
SJd•cldmula terceira- Para as alt.en-tçõe.s_a que se referem as duas Subdâu"-ul~" anteriures desta Cláusula. deverão ser ouvidos ós ÓrgãOS Sctúri;Ji.;
Federais cu ias responsabilidades recaiam sabre o acompanhamento. supervi,;'w. orú;:macão, contratação ou. execução do Comp-onente ou parle deste, ·a
~er objero de alteração.

CLÁUSULA DÊCIMA-SEXTA
Da Resdsào

de competência desta última.
CLÁUSULA DÊCIMA-PRIMEIRA
Das Dispvsiçõe.\ Transitória.~

CLAliSULA DÊCIMA-TERCEIRA
Da Dh'ulgaçàv

Constituem causas para resCisão do presente Convênio:
o não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas neste instrumento, sem justa cau.<.a',
b) aplicação indevida. irregular ou inadequ<~da dos rer..:ursos;
c) supervcniência de norma legal que o torne meteria! ou formalmente
inexequível;
d) _fortuidade ou força~_-~aior comprovada.
Subdáu.rufa Primeira _:-A parte que tiver ciência d~ nàÕ 'umprim(:!nto
dt"---qu;llquer uma das Cláusulas deste Convênio deverá notificar a parte inBdímplcnte para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumpra tal obrigac,:ào
Vencido este prato, sem que haja adimplementeo da Cláusula, a parte prejudi\!ada, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, efetivarâ a de-núncia do pres_ente Con\'ênio _e c'?.nseq_.uente rescis-ão.
Suhcláu,r;u/a Segunda- Se o inadimplemenlo for de res.ponsabilidade de
quabqucr partes que receberam os recursos financeiro~ p:-evistos neste Convênio, estas partc.s devol':'er~o as importâncias recebidas.
a)

O presenle Com'ênio vigorará pelo prazo de 5 (cincO) anos~ contados a
partir da data de sua assinatura, devendo, ainda, ser publicado em extrato no
Diário Oficial da UniãO. obServada a condição especial estipulada na Subcla~
· usula Primeira desta Cláusula.
Subcláusula Primeira -Obriga-se o Município, ai rida que exaurido o
prazo de vigência dC::sie instfW::Uento e até, pelos menos 15 de abril de 1994~ a
adotar todas as providências cabíveis visando a dar continuidade ao desenvolvimento do projeto, de modo a assegurar o pleno atingimento dos se.us objetiVos, para "õ que cóiD):>rotfiete-se, r:.este ato, a encaminhar trimestralmente

•

•

CLÁUSULA DÉCIMA-SÊTIMA
-7Jo Foro

A divulgação das obras. e serviços co-nstantes deste Convênio devem fazer referência a todos os convenentes que mtervenham no mesmo.
CLAUSULA DÉCIMÁ-QUARTA
Da Vigéncio e da Publicação

•

Para dirimir.quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente Convênio o foro é o do Distrito FederaL
E, por estarem assim justos e acorqados, assina_m o presente instrumento
na presença das testemunhas abaixo.
ft.fário DividA nifreazza- Ministro do Interior- Antêmiv Carlos .Magal~àes, GoverJ?-ador _do_ Estãd_O da Bahia - i'llilitào de Aforais Ricardo,
Secretário-Executivo do CNDU - Wa/deck Vieira Orne/as, Sec_retá_rio da
SEPLANTEC - Joca de Souza Oliveira, Presidente da CEPLA ~ Wando
Pereira Borges, Secretário-Geral do Ministério dos Transportes- Arnaldo
Vieira do Nascimento, Prefeito Municlpal de Juazeiro -Jorge Guilhemw de
Afagalhàes Francisconi, Presidente da EBTU ---: ,Con.Hantino Silm Fi/h v, Preda INTERURB. .
.

sidente

•

;

•

:_•:'!t'·~o•,l
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ANEXO N' 2
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PROJETO ESPECIAL CIDADES DE PORTE MÉDIO
SUBPROJETO PETROLINA JUAZEIRO - PARTE JUAZEIRO
RELAÇÃO DOS COMPONENTES, UNIDADE.EXECUJORA E
ORGÃOS SETORIA!S FEDERAIS

Código Componente

A.l6
A.20
A.30

•

A.43
B.IO
B.ll

Implementação e Organização- do
Mercado Produtor
Implantação doM atadouro
Municipal
Apoio à Pequena Empresa
Industrial
_AssistênCia Técfiica e_Geréhcial
às Microempresas
Fomento ao Artesanato
Estudo de Solução para
Esgotamento Domiciliar
Ampliação do Sistema _de
Abastecimento _de Água

Unidades
Executoras

CEASA/BA

Orgão Setorial Federal

COBAL

INTERURB(B..COBAL
CEDIN(BA

CEBRAE

CEAG(BA
SDE/PMJ

CEBRAE
CEBRAE

CEPLAJPMJ SDWMINTER
FSESP

BNH

I,, I

152.191

l.r1J7,10\ JG.~?~

.,..

lj,

52 •. 197.

l..CóO.lJé 109, tj.(6

A.l5

2339

Implantação de Obras de
Dren_agem
Elaboração do Plano Diretor de
B.31
Drenagem
B.40.0 Implantação e Melhoria_ dos
Transportes_V rbanos
8.40.1 Elaboração do Plano Diretor de

Üq.~:io Sl.·-

torial

h."d~:ral

B.30

DNOS

BNH

DNOS

SDUjMINTER

SOPjPMJ

EBTU

CEPLAfPMJ
,~ T.çan,~portes Urb.~nq_s
SOPjPMJ
B.40.2 Implantação de CiclO vias
Melhoria de Vias Locais
SOP[PMJ
B.41
R. 50 Melhoria do Sistema de Limpeza
SOPjPMJ
Urbana
8.60
Legalização Fundiária, Melhoria
das Habitações, Assistência
SEFJPMJ
Técnic;a, Prqdução e
SDEJPMJ
Comercialização de Materiais FSESP
de_ Construção
B.71
Implantação de Postos de Saúde FSESP
B.72 Implantação, Ampliação e
SECJBA e
Melhoria de EscolasjCapacitaçã'loA.S/PMJ
de RecurSoS Hunlanos

EBTU
EBTU
BNH
SDUjMINTER

SDUfMINTER

BNH
BNH
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Implantação de Áreas de Lazer
Implantação da Casa do Menor
Implantação de Centros
Comunitários
B.77 Implantação do Núcleo de
de Bombeiros
C.IO Implantação e Operação da
Unidade de Administração do
Subprojeto- UAS
C.20 llnpf3ntação da Reforma e
Modernização Administrativa
C.30. Complementação da Cartografia
Básica
C.31 Atualização do Cadastro
Técnico Municipal
C.40 Atuâlização Consolidação da
Legislação Urbanística
B.73
B.74
B.75

e

BNH
SOP/PMJ
PROMENOR BNH
SAS/PMJ

BNH

PMjBA

BNH

CEPLA/PMJ SDUjMINTER

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluç_ão nY 183, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 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, daÇgmi>são
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicídade, com
voto vencido d~ Senad9r Hugo Ramos.
(Dependendo da votação do Requerimento n• !23/82, do Senador Dirceu Cârdoso, de audiência da Comiss~9__ de Finanças.)

CEPLA/PMJ SDU/MINTER
CEPLA/PMJ SDU/MINTER
CEPLA/PMJ SDU/MINTER
CEPLA/PMJ SDU/MINTER

Pronunciamento do Ministro Mário David Andreazza, na solem·dade de assinatura de convênios de cidades de porte médio, beneficiando Petrolina (PE) e Juazeiro (BA).
Brasflia-DF, 22 de junho de 1982.
A política urbana do Governo do Presidente João FigueiredO- está Voltada para três objetivos Tundamentais:,...... primeiro, a melhoria das condições de
vida das Regiões Metropolitanas, através áos programas hiibitacionaiS e de
saneamento básico e dos grandes investimentos nos transpoi-t-es públicos, urbanos e suburbanos;- segundo, o fortalecimento das cidades de porte médio
que apresentam condições de se transformarem em pólos regionais de _deSenvolvimento, desconcentrando as regiões, metropolítanas e descentralizando
as atividades produtivas; --terceiro, na assistência e desesenvo_lvimento às
pequenas comunidades, dando aos M unidpios ínteri6ranos cOndiçõ_es para se
modernizarem e a Seus habitantes, rrlelhor qu:iHdade dC vida, fiXã.nd9-os _na terra em que vivem e trabalham.
Hoje é motívo de alegria para todos nós que- estamos permanentemente,
com os olhos fuos nos problemas do Nordeste.
Petrolina e Juazeiro são cidaaes localizadas em ponto estratégico do São
Francisco e da própria região nordestina, e por isso carecem de apoio e da
ação integrada do Governo federal, dos Govúnos dos Estados da Bahia e de
Pernambuco e das suas próprias Adminístrações MunicipaiS pãl-a qi.ie possam atender a sua vocação conjunta de pólo de desenvolvimento econômico e
social.
Os COnvéillOs hojC--tirmad6s darão às duas cidades recufsos pa"ra investimentos em suas respectivas infra-estruturas e para geração de empregos. Os
140.000 habitantes de Petro!ina e J uazeiro serão beneficiados com obra de Sàneamento, abastecimento de água, esgotos, tranSportes, ha6ítaÇ3.o, saú-de,
educação, implantação de pequenas empresas industriais e de desenvolvimento do artesanato.
Senhores Governadores
Senhores Prefeitos
Congratulo-me com os Estados da Bahia e de Pernambuco neste ato representativo de esfofçO comum e que objetiva - ãOteS (i~--ttido - o bem
público e o bem-estar social de expressiva parcela do poyo do Nordeste.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador José Uns.
O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN,
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

•

2

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 258, de I981 (apresentado pela Comissão de Econõmia como conclusão de seu Parecer nY 1.4241
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar
em CrS 8.613.200,00 (oito ITiHh_ões:, seisceOtOs_e tr~ mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
~AR:_IõCERES:lº~ n•~ L,4:t5 o e. LA26, de 1,981 L~as Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municfpios, favorãvel.

•

3
yotação, em turno_.Ynico, d9 Projeto de Resolução n9 266, de 1981 (apres"entadq p~la Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1.452,
de 1_981), que autoriza a Prefeitura Municipal d~ Catanduva (SP) ~elevar em
Cr$ 39)_00.000,00 (t_dnta e nove_rnilhões e trezent-os mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e juridícidade; e
Municípios, favorável.

-de

4

Votação, em turno únicO; do Projeto de-Resolução n~' 25, de 1982 (apre·
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 145,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânía (00) a elevar em
Cr$ 7.279.000,00 (sete milhões, duz_e~_!_os e setenta _e_nove mil cruzeiros), o
m0rl1ante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, 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 Municfpios, favoráveL

s._
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 33, de 1982 (apre-'
sentado pela Comissão de Economia como c~nclusão de s_eu Parecer n~' 189,
de 1982); cjue autoriza a Prefeitura Mul).icipal de Itapira (S_~) 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, tendo
PARECERES, sob n's 190 e 191, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
_ -de Municípios, favorável.

6
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 m~l~ões, guatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), o moniarite d~ sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade~ juridicidade; e
- df!_ .Municípios, fa_vorável.
7

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não há mais oradores inseritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para a próxima a· seguinte
-= --

--

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'l08, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 713,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em CrS 10.027.899259,79 (dez bilhões, vini.e e Sete milhões? oitocentos e no-

•
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venta e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalídade ~ juridicidade.

8

•

•

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução o9240, de 1981 (apresentado_ pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'il 1,342,
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim-(MS) a elevar em Cr$
12.356.000,00- (doze milhões, trezentos e ciriqUenta" e Seis mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidaQa, tendo
PARECERES, sob n's 1.343 e 1.344, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municfpios, favorável.

de 1982), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em
Cr$ 29.079.2QO.OOO,OO (vinte e nove bilhões, setenta e nove milhões e duzentos m.il cruzeiros), o montante de Sua dividà consolidada, tendo
PARECER sob n• 335, de 1982, da Comissão
·
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jllridicidade.
15
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lc!i dO Senado nYl3, de l979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerêiário, na forma que- especifica, tendo

9

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.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 30, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como_ conclusão de seu Parecer n9 178,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (00) ·a elevar em
CrS 159.638.841,00 (cento e cinqUenta e nove milhões, seiscentos e trínta e
oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 179 e 180, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela c_onstitucionalidade e juridicídade, com
voto vencido do Senador Dirceu CardQso; e
- de Munidpios~ favorãvel.

Votação, em primeiro tutno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica d~spositivo da Consolídação das Leis dQ_ 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.

16
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17

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluç_ã_o n9 80, _de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 423,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (00) a elevar em Cr$ 43371.328,00 (quarenta e trêS milhões, treZentos e Setenta e um
mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n's 424 e 425, de 1982, das Comissões:
- de Constituição e Justi{a, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

Votação, em primeiro turno, do Proj~to de Lei do Senadp n9 164, de
1981, de autoria do_ Se_nado_r _Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes pã.trrino da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de Constltuição e_lustiça, pi:: la constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termOs -de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituiçãõ e Tustiçá:
--

11

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do Senador Açcioly. FilhQ, que _disp_õ~ sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da C<Imissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável.

Votação, em turno único, do Projeto d~ Resplução n9 218, de 1981 (apresentado pela Comíssão de Economia como concluSão de seu Parece[ p_9 1.2701•
.de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$
9&8.603.570,49 (novecentos e _oitenta e oito milhões,- seiSCentós e três mil, quinhentos e setenta cruzeiros e qUarenta e nove centavoS), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' L271, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constítucionalidade e juridicidade, com
voto venc_ido do Senadqr Hugo Ramos.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 221, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclu.são de seu Parecer n9 1.276,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a êleVar em Cr$
25.239.0.00,00 (vinte e cinco mi1hõe$, duzentos e trinta e nove mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
.
PARECER, sob n' 1.277, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade~
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 14, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 39, de
1982), que autoriZa a Prefeitura Municipal de Jaciara (Mn a elevar eq~ Cr$
360.000.000,00 (trêzerttos·e sessenta milhões de cruzeirqs), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
_
-PARECERES, sob n's 40 e 41, de 1982, das Comissões:
-de ConstituiÇãO e Justiça, pela constituci_onalidade e ju-ridícidade; e
- de Municípios, favorável.

•
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14
Votação, em turno único, dó Projeto de Resolução o9 59, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 ~34,

18

19

Votação, em primeiro turno, do Pi-ojeto ae Lei do Senado nO? 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 J39 salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n's 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de_ Cons!itll_ição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
20

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, d_e
1979, de autoria do Sena_d_or Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.130 a 1.133, de 1981, das Comissões::
- de ConstitUição e JuStiça;
- de LegislaçQo SÕcial;
- ãe SerViço Público Civil; e
-: de FinaitÇas.
21
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n' 459, de 1982), do Projeto de Resolução n' 160,
de 1981, que autoriza a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP.
a _contratar operação de crédito no valor de Cr$ 772.500,00 (setecentos e se-
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tenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
22

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n9 460, de 1982), do Projeto de ResoluçãO iiQ 225,
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal, Estado de Minas
Gerais, a efevar em Cr$ 2I.17l.I50,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e
um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida cOnsolidada.
23

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conClUSão de seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700~000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de 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 COnstftuição Justiçri.)

e

24

Discussão, em primeiro tli.i"no, 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 nos 573 a 576, de 1981, das Comisaões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
--de Legislação Social, favorável;
--de Sen·iço Público 0\•il, contrárío; e
--de Economia, favoráVel, com as Emendas de n9s i e 2-CE, que apre.:.
senta.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 -35(82, do Seriador
Gabriel Hermes, de adiamento da d" ~ussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão àS I 8 horas e 5 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSÊ FRAGELU
NA SESSÀO DE 21-6-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSÉ FRAGELLI (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, designãdo para ser o Presidente da Comissão Mista da
Emenda Constítucional-n9 25, enviada pela Presidêitcía da República ao COngresso, eu quis declinar dessa honra. Sabe disso sobretudo o meu Líder, o
eminente Senador Humberto Lucena. Mas não insisti pOrQUe acho que é Uma
obrigação de todos nós acedermos a encargos como esse.
Tudo decorreu bem, na primeira reuniãO desSa Comíssão Mista, mesmo
porque, ao que parece, eu indeferi mã.is requerimentOs de niembros da Oposição que do Governo. Atê então, eu era
excelente -Presid~;:nte da Comissão.
Veio, Sr. Presideritê, a reuriião de quinta"-feir8.;lna"rcadã Para as 17 horas.
O que aconteceu foi simplesmente o seguinte: aguardamos, por alguns momentos, a presença do Relator, o nobre Deputado Jairo Magalhães, que chegou apressado, manipulando desajeitadamente as folhas do seu parecer e do
seu substitutivo, solicitarido, ainda, uns momentos para rubricar o parecer e a
peça que o acompanha. E mais, Sr. Presidente, sem nenhuma cópia, nem do
parecer, nem do substitutivo. Então, houve uma interrupção de meia hora
para que o parecer e o respectivo substitutivo fossem impressos.
Feito-isto, começou-se a leitura do parecer e do substitutivo. Quando assim marchava normalmente o trabalho da Comissão, às 6 horas e 30 minutos
o Deputado Jorge Arbage pede a palavra, pela ordem, e faz um requerimento
de prorrogação por 5 dias, para que o Sr. Relator pudesse terminar o parecer
e o substitutivo.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, faltavam 5 hoias e meia, nada
menos, para o término daquela sessão, quando fundamentado no art. 137, §
29, do Regimento Interno do Senado, o Deputado Jorge Ã~bage pedia prorrogação dos trabalhos da Comissão por cinco dias.
Vou parar por aqui, porque antes quero fazer uma apreCíàçãó de alguriS
fatos: o primeiro deles é o que vem relatado no Jornal do Brasil do dia 18,

-um
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sexta-feira, portanto do dia seguinte ao da nossa reunião. Diz aqui o conceituado diário carioca que em reunião realizada à tarde no Palácfo do Planalto
-veja bem, Sr. Presidente, ontem à tarde, quer dizer, na quinta-feira, no dia
da reunião da ComissãO Mista- entre o Ministro Leitão de Abreu, o Líder
do PDS na Câmara dos Deputados, Cantídio Sampaio e o Relator da Comissão Mista, Deputado Jairo Magalhães, foram decididas mais quatro inovações, entre elas a extensão do voto distrital misto para as eleições de deputados estaduais e a redução para 4 meses do prazo de desincompatibilização
de Secretários de EStado e- assim por diante.
Então, Sr. Presidente, por. que o nobre Deputado Jairo Magalhães chegou todo nervoso, visívelmente apreensivo à reunião da Comissão Mista?
Porque ainda estavam quentes as últimas quatro inovações introduzidas no
seu· Parecer e no seu substitutivo. O que é _um substitutivo senão um novo
projeto de lei, Sr. Presidente? Quer dizer, Õo momento mesmo de se reunir a
Comissão Mista, o Palácio do Planalto estava a fazer quatro inovações e, por
assim dizer, um novo projeto de lei sobre aquele da emenda constitucional enviada pelo Senhor Presidente da República. Primeiro fato.
O Deputado Cantídio Sampaio- e este_ é o segundo fato,- declarou ao
O Estado de S. Pp.ulo que ele se opusera à escolha de um oposicionista para a
Presidência da Comissão. E acrescentou: "Posteriormente, quando confirmado o atraso na preparação do parecer e do substitutivo, ele previa a ~·batalha
perdida". No jornal assin1 se encontra, entre aspas, a expressão "batalha perdida". E eu pergunto, Sr. Presidente: ··seria o Líder do Governo na Câmara o
único representante da Maioria a prever que o atraso do parecer e do substi-tutivo levavam a uma .. batalha perdida", antes de começar a sessão da Có~
missão Mista para discutir e votar parecer e substitutivo? Evidentemente que
não. Por isso, essa Maioria Chegou àquela Comissão Mista, sem dúvida nessa
antevisão da .. batalha perdida".

•

•

•

O Sr. Paulo Brossard- Muito bell].!

O SR. JOSÉ.FRAGELLl- Primeiro, com o propósito de tumultuar os
trabalhos da Comissão e segundo, com a forma estabelecida de tumultuar, ou
seja, requerer a prorrogação dos trabalhos da Comissão. Esses elementos da
Maioria sabiam que não poderia ser aceita e, portanto, com o único objetivo
de fazer obstrução dos trabalhos da Comissão Mista. (Muito bem!)

iJ Sr. PaUlo Brossard- AliáS, a Maioria tem se especializado em fazer
obSti-uç8.o. MUitoS diplomas legais da-maior iffiportância política, económica
e social têm se çonvertid_o em lei, graças ao expediente da ausência da Maio"
ria.
Q SR. JOSl:: FRAGELLI-:- Vou chegar exatamenteaesseponto, nobre
Senador.
Diz um velho ditado: 44 Antes de entrar, pensa na saída". Essa Maioria,
antes de entrar na Comissão, deveria pensar na maneira de sair dela, Sr. Pre- sidente, Srs. Senadores. E por isso, quando todos os_ s_e_us expedientes obstrucionistas falharam, asaída da Maioria da Comissão Mista foi ffielancólica,
foi uma fuga simplesmente. Fugiram, Sr. Presidente, de permanecer naComissão Mista até o fim dos seus trabalhos, através de um requerimento, simples expediente, ao nobre Presidente do Congresso Nacional, para que se faça
a prorrogação, a qual eu ne_guei, com fundamentos expressos em dispositivos
do Regimento Comum, corno eu vou provar. Não foi apenas o eminente
Líder Cantídio Sampaio quem previu a "batalha perdida" pelo atraso na preparação do parecer e do substitutivo. Em outras palavras, a mesma coisa o
disse essa figura que todos nós admiramos, sobretudo pelo seu equilíbrio e
pelo seu bom-senso que é o Primeiro Vice-PreSidente do Senado Federal, o
Senador Passos Pórto. S. Ex~ também declarou - e foi O Estado de S. Paulo
que registrou, no seu número de sãbado, dia 19, estas palavras:

VOu repetir: l'pOr culpa do PróPiiO -Partido que não realizou a reunião
no último morriento" .Aí está, Sr. Presidente, um depoimento duplamente valioso!" Primeiio, por se traiilr de um--CongÚ:ssista ~omp:!te_nte na matéria, desde que exerCe com proficiência as funções de_ 19 Yic~Presidente do Senado,
portanto, do Co.ngresSO-Nacional também. E P?rgue habit_~ado ao trato dos
- Regiinentos !O ternos das duas Çasas e do Regimento Comum, e porque ele é
- sereno, é firme 1 é honesto na apreciação dos fatOs e das pessoas. Se o Líder na
Câmara e o 19 Vice-Presidente do Senado reconhecem_ uma batalha perdida
pela desídia no atraso do parecer, e o outro que o substitutivo não seria aprovado por culpa do seu Partido, eu pergunto: b que a Maioria desejava do Presidente da Comissão Mista senão a sua conivência? A Maioria entrou ali sa-

•

•

•

•

bendo que por sua desídia, por sua negligêncía, por essa instabilidade que nós
já estamos acostumados a ver nas coisas do Planalto e na Maioria que o sus~
tenta aqui, por tudo isso, essa Maioria chegOu à Comissão Mista_ às 17 horas
de quinta~feira sabendo de duas cOisas: p_rímeiro, que ·não poderia haver a
aprovação do parecer c do substitutivo; segundo, que, de acordo com o Regi~
menta, não pdoeria haver prorrogação. E queriam a minha conivência para
conseguir_ este_ último desideratum.
Eu havia dito ao meu Líder - e disso são testemunhas os Senadores .
Henrique Santillo e Itamar Franco - que não gostaria de ~er Presidente da
ConiiS:SãO Mista porque iría proceder dentro do Regimento, mesmo contra o
meu Partido ...
O Sr. Paulo Brossard- Muito bem! Como é do seu dever.

O SR. JOSE; FR.AGELLI -Acho que S. Ex•s são testemunhas disso.
O Sr. Itamar Franco -

•

É verdade.

O SR. JOSt FRAGELLI - Como acontec_eu, aliâs, na primeira reunião, quando indeferi todos os_ requerimentos dos Srs. Senadores Henrique
Santillo e Affonso Carnargo, inclusive o de convocação do Ministro Leitão de
Abreu e do Ministro lbrahim Abi-Ackel. Por quê? Porque eu tinha a convicção, embora tendo bastante experiência dos tra-balhos legislativos num pequeno Estado como o meu Mato Gro_sso, mas quase nenhuma expeiiêncía
nos legislativos federais, eu sabia e sei, Sr. Presidente, que à fr"ente de uina Comissão corno esta, se eu deixasse que algo viesse a ftigif das rígidas normas- regimentais, a Coniissão nãõ realizaria um trabalho efici_ente e correto. (Muito
bem/) Por ísso eu preveni, inch.isive, os meus companheiros, e por isso; repito,
não gostaria e disse que não gostaria,- de ter sido o Presidente dessa Com is~
são.
O Sr. Paulo Brossard- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSÉ FRAGELLI -

Com muito prazer.

O Sr. Paulo Brossard- O Presidente da COmissão é, mutatis mUtt:mdis,
corno o Presidente da Câmara, como o Presidente Q,9 Senado, é um órgão da
Casa, um órgão impessoal da Casa, é um agente da instituição, é um repre~
sentante da instituição, é um magistrado.

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Muito obrigado pela palavra autorizada de
V. Exf. no assunto.

•

Era essa a conivência que a Maioria queria de -mim, cOri.ívência peia desídia do Partido majoritário no cumprimento das obrigações que b Regimento
lhe impõe. Relapsa a Maioria, que queria que eu a enéobrissC com a rninha
atuação à frente da Comissão Mista.
Queria, portanto, que eu me tornasse conivente com a incú-rià, Com o
desleixo, com o descaso. E este último termo eu acho que é o que se aplica
melhor porque é descaso pela lei interna destas Casas do CongreSso, ê o des~
caso pelo prestígio do Congresso (Muito bem!) e pelo brio de cada um e de to·
dos os congressistas o modo de proceder desta parte da Mãíoría ...
O Sr. Paulo Brossard- Muito bem!
O SR. JOSÉ FRAGELLJ - ... porque eu reconheço que nem todos os
Co_ngressistas naquela Comissão, pertencentes à Maioria, acompanharam a
maioria da Maioria.
Fica, assim, Sr. Presidente, pelo que aconteceu naQuele instante, o atraso
do Sr. Relator, a leitura que fez, tropeçando nas palavras - e V. Ex• é teste~
munha- ...
O Sr. Itamar Franco - 1:: verdade.

O SR. JOSÉ FRAGELLI - ··' tropeçando nas frases, porque aquele
ilustre Deputado não havia sequer lido o seu -parecer~ o sUbstitutivO, e isto S.
Ex• confessou na Comissão, pediD;do desculpas aos seus companheiros e aos
seus pares ...
O Sr_. Paulo Brossard -

É mui_to graye.

O Sr. Humberto Lucena -

O SR. JOSÉ FRAGELLI -

•

O Sr. Paulo Brossard -
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É muito grave.

.. , por aquela leitura desconchavada ...

É mui1 , grave.

O SR. JOSÉ FRAGELLI- ... e.'""'memc porque não tivera tempo de
ler o que fora datilografado.
- - -
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É muito grave ...

O Sr. Paulo Brossard -

O SR. JOSÉ~ FRAGELLI- Mas nós podemos dizer que S. Ex• não tivera tempo apenas de ler o_que fora dat_ilogra(ado mas aquilo que fora feito no
Palácio do Planalto.
O Sr. Paulo Brossard-

E ffil.!~to grave, muito

g~ave.

O SR. JOSÉ FRAGELLI- E assim, Sr. Presidente, reconhece_q_do esses
fatos dois eminentes Congressistas da M-aioria, o Líder na Câmara e o
Prü:neiro- Vice-Presidente do _§;en'!do, ainda h~ Senadores que me crucifica~
ram·por ter eu impedido que aquela Comissão trabalhasse ao arrepio, em de~
sobtdiência, afroritando os dispositivos regimentais.
O Sr. Paulo Brossard - V. Ex• merece louvores, merece palmas .
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Muito obrjgado a V. Ex•
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. JOSÉ FRAGELLJ - Pois não, com muito prazer!
O Sr. Humberto Lucena - Em nome de nossa Bancada, congratulo~me
com V. Ex .. pela atuação_fir~e, correta, inteligente, à frente da Comissão
Mista que foi designada para a apreciação dessa proposta de emenda constitucional V. Ex• não poderia agir diferente. Conhecendo como conhecemos
V. Ex•, pelo seu passado, pela sua militância política, nós sabíamos perfeita~
mente que poderíamos ficar tranqüilos entregando~lhe a importante missão
de dirigir aquele órgão técnico do Congresso Nacional. Portanto, receba também V. Ex• neste instante a nossa total solidariedade e o nosso repúdio às
acusações levianas e apressadas que lhe foram feitas.
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Eu agradeço a solidariedade de V. Ex• ...
O Sr. Paulo Brossard- Acusações feitas pelo serviço que o nobre Sena~
dor José Fragelli prestou -ão Congresso Nacional.

O SR. JOSÉ FRAGELLJ- ... e a confiança antes em mim depositada.
Mas, vamos agora, Sr. Presidente, ao que ocorreu: o nobre Relator Jairo
Magalhães devia estar apenas com 5, 6 ou 7laudas do seu parecer para termi~
nar, quando o Deputado Jorge Arbage entrou com o pedido de prorrogação
cJos traball:10s da Comissão, e"xatamente às 18 horas e 30 minutos. E, assim,
teve início a balbúrdia ob_sÚucionisti, que levou -fiada menos -que duas horas,
pois somente às 20 bo_ras_e 30 minutOs, sucedendo-se as intervenções, os pedi~
dos de questão de ordem, as exposições e os argumentos dos Srs. Senadores e
Deputados, só duas horas depois é qtie eu pude determinar ao Sr. Relator que
continuasse na exposiçãO oral do seu trabalho e a terminasse. Nã:o foi", por~
tanto, nenhum membro da Oposição quem levantou questões de ordem ou
quaisquer outras manobras obstrucionistas; ·a obstrução partiu do_ Deputado
Jorge Arbage, cujo req1;1erimento de prorrogação foi assinado por insistente
pedido, pelo próprio Relator, o ilustre Deputado Jairo Magalhães.
Perderam-se, portanto, duas horas, Sr. Presidente! E às 18 horas e 30 minutos, quando eu comecei a indeferir o pedido de prorrogação, mostrei justa~
mente isso, que tínhamos pela frente cinco horas e meia de trabalho, até à
meia-noite. Que cada membro da Oposição poderia falar 15 minutos e, portanto, no máximo, uma hora e meia, e que assim era evidente, materialmente
visível, pela contagem das horas, que tempo haveria para a leitura, discussão
·e votação dó pãrecer e do subs1:itutlvo, se a Maioria não fizesse obstrução. E
adverti, e o Senador Ita,mar Franco é testemunha, que só concederia questões
de ordem fundamentada~ em artigos do Regimento Comum.
O Sr. ltainar Franco -

É verdade.

O SR. JOSÉ FRAGELLI -:- Portan~o, eu impediria, Sr. Presidente, a

obstrução da Minoria, se ela quisesse

-fazê~la.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nobre Senador Josê Fragelli,
lembro a V. Ex• que dispõe de 5 minutos para concluir o seu discurso,
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Eu pediria a V. Ex•, Sr. Presidente, um pouco de tolerância, trata~do~se da matéria que se trata.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não sou eu, ê o Regimento, e
temos outros oradores inscritos.
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Mas em que se baseou o pedido de prorrogação? No§ 29, art. 137, do Regimento do Senado, que reza:·
~Se a Comissão não puder proferir o parecer no pra7· >,
prorrogado, por igual período ...
Fiz ver de imediato, primeiro, que tínhamos pela frente 5 horas e meia e,
portanto, não -se podia dizer, senão prejulgando, que não havia tempo para

§ 2"'

tê-lo~á
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proferir o parecer no Prazo; segundo, que a espécie não era regida por esse
dispositivo regimental do Senado, mas pelo art. 20 expresso do Regimento
Comum que diz:
"'Esgotado o prazo destinado aos trabalhos da Comissão, sem
a apresentação do parecer, este deverá ser proferido oralmente, em
Plenâiió~ Por ocasião da discussão da matê!ria."
E a palavra apresentação, aquí, Srs. SenadOres, não significa apenas o
gesto físico de colocar o parecer sobre a mesa da Comissão,_ mas quer dizer
sua discussão e sua votação de acordo com as melhores regraS da herme~êl:lti
ca, da interpretação gramatícal. Para que V. Ex•s se conyef}Çam disto, basta
ler o art. 13, do Regimento Cõmum:
"Apresentado o parecer, qualquer membro da Comis-são Mista poderá discuti-lo pelo prazo máximo d-e 15 (quirize) minutos, uma
única vez, permitido ao Relator usar da palavra, em último lugar,
pelo prazo de 30 (trinta) minutos."
Apresentado, aqui, portanto, quer dizer o quê? ApresentaÇão, <i_isc_uSsão
e votação, porque se assim na:o fosse não poderia o Presidente da Comissão
conceder a palavra aos membros da Comissão pelo prazo de IS minutOs.
Tenho aqui registrada uma lição de Carlos Maximill;;l.no, que não vou ler
para não tomar tempo, mais que diz resuinidamente isso. "Cada palavra
pode ter mais de um sentido e, por isso, dã interpretação puramente verbal,
resulta ora mais, ora menos, do que se pretende exprimir. Contorna-s_e em
para o escolho referido com o examinar não só o voCábulo em si, m~~- também em conjunto, em conexão com -OUtros, e· ingãdar do seu significado em
mais de um trecho da mesma lei ou repositório".
·
Foi o que eu fiz, fazendo a interpretação do art. 20 em cons-onância com
o art. 13.
E o que diz, Sr. Presidente, o último dispositivo do Regimento Comllm?
Simplesmente isso:
··Nos casos omissos neste Regimento ~plicar-se-ão as disposições do Regimento do Senado e, se este ainda for omisso, as do da
Câmara dos Deputados.'~

caso

Ora, aqui está o art. 20 Prevendo exatamerite Ç>
-de não ser possíVel
discutir e Votar o pareCer dar~ lhe soiuçâõ. Portanio, não pode ser aquela so~
lução dada pelo § 2' do art. 137 do Regimento do Senado.
Queria que aqui estivesse 6 jurista oficioso da Bancada se_natorial do
PDS, o. Senador Aloysio Chaves, que tanto me atacou, para que re-spondesse
isso perante as regras do direito", do qual ele é um-mestre, se diz um mestre e
todos nós acreditamos. Todas as demais questões levantadas, Sr. Presidente,
giraram em torno desses dois dispositivos. E mais ainda, dos arts. 131 e sob;etudo o 132, do Regimento Comum. Por quê? Porque da minha decisão, indeferindo a prorrogação, o Deputado Arbage e o meu estimado amigo que tanto admiro, o Senador José Lins, interpuSeram Um recursO -do indeferimento.
E o que diz essa disposição de lei, desdobrada nos seus parágrafos? ••É irrecorrível a decisão da Presidência em questão de ordem. salvo se estiver relacionada com dispostivo constitucional".
Sr. Presidente, não estava relacionada com dispositivo constitucional.
Por quê? Porque emenda constitucional aínda não é Constituição", é ·ape~as
uma proposta do Executivo para ser incluída na ConstitUição, mas n:lo ê dispositivo constitiiCional. Foi para iSso que não atenta-ram-_ os membro~ da
Maioria. Aqui estã expi·"esso: " ... se estiver relacionada com dispositivo cons~
titucional".
Então, gritavam todos a uma só voz: Do q~e se trata sen~o de dispositivo constitucional, jã que era de emenda. Constitucional que se trata~a? Emen~
da constitucional não é dispositivo que-já esteve na Constítllição: ..
O Sr. Paulo Brossard- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOS!O FRAGELLI- Com muito prazer, nobreSen~dor Paulo
Brossard.
O Sr. Paulo Brossard- h vidente, projeto é projeto,_pode_ser_ _recusado,
pode não ser aceito.
O Sr. Mauro Benevides- V. Ex• me permite, nobre Senador José Fra-

pW

. -

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Um momento só, nobre Senador Mauro
Benevides.
Mesmo assim, confesso que tive uma fraqueza: ainda admití, Sf. Presi~
dente e Srs. Senadores, um recurso da minha decisão, com fundamerito no §
l• do art. 132. que reza:
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·~Apresentado o recurso, que não terá efeito suspensivo, o Presidente, ex~
officio ou por proposta do recorrente, deferida pelo ~Jenário, remeterá a matéria à Comissão de Constituição e Justiça da Casa a que pertericer o recorrente.
Naquela confusão, Sr. Presidente, nós não sabíamos nem quem era orecorrente, se era o Deputado Jorge Arbage ou se era o Senador José Lins: o·s
dois recorriam ao mesmo tempo.
Pois bem, ambos recusaram esse deferimento _que eu havia dado ao recurso contra a minha decisãO, porque disseram ali e insistiram que só aceitaVam o_!_e~lú·sO ~-este tives~e_efeito su~pef!sivo- o que eu não poderia deferir.
Era assim que essa Maioria, ilustre e ilustrada, queria ver atendido o seu
recurso da minha decisão contra a letra expressa do§ l'i'_do art. 132, porque
queria que tivesse efeito susperiSiVo. A votação que eu havia iniciado foi suspensa, porque eles não aceitaram esse deferimento do recurso. O Sr. Relator,
como está g~a_yado nas fitas_,_ pedia com insistência para continuar na leitura
do seu parecer, o que, afinal, lhe foi concedido às 20 horas e 30 minutos.
Terminada a leitura do p~recer e do substitutivo, dei hora e meia- Ve~
jam bem como sou parcial, a favor dos interesses do meu Partido -, não me
lembro bem, me parece que foi o próprio Senador Itamar Franco que me solicitou 3 ou 4 horas ...

O Sr. Itdmar Franco- Exatamente, nobre Senador. Solicitei 3 horas a
V. Ex'
O SR. JOSÉ FRAGELU7 Três hora,<; para o exame do parecer e do
subSütutivo. e dei apenas uma ho"ra meia para todOs Os-Membros da Comissão, para o exame da maléría:- - --Sr. Presidente, finda ess~ hor~ e meia, não sei o qu~ lá fora_l!laquinaram
deterrriin~dos nlembr?s da- Mai()_ria; porque~ voltando à Comissão, requere~
ram que eu recebesse aquele -recurso! mesmo sem efeito suspensivo e o mandaSse para a Comissão de Constituição e Justiça. Aí, rião pude mais atendê~
IÕs, tendo em vista outra disposição expressa de lei - o art. 132:

e

•

•

•

"'É irrecorrível a decisão da Pre~ l·- ;".,-.;1J ~m questão de ordem .. .''E assim se fechou a questão. O tumultc ' •!h\"-'~' ~rande e sabemos do
resultado.
. Concedo o aparte ao nobre Senador Mat!ru be!•xVlr..i~::o . .,_ rr.e perdóe por
ter demorado .tanto.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador José Fragelli, se dúvidas ainda
remanescessem em torno da correta atuação de V. Ex' na Presidência da Comissão Mista, elas estariam totalmente dissipadas diante de sua lúcida argumentação agora expendida, sobretudo com o fato alegado da redução no
tempo solicitado pelo seu companheiro da Bancada e de Partido, membro da~
qu.ela Comissã"o, o nobre Senador Itamar I
~ ..... Só esta alegativa é bastante
-para caracterizar a isenção e a iinparcialida
- ~-·residência Ci_ue V. Ex' honrou e dignificou naquela noite. (Muito bem!)

O SR. JOst FRAGELLI O Sr. Itamar Franco -

Muito obrigado a V. Ex•

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSÉ FRAGELLI -

Pois não.

O Sr. Itamar Franco -Mais uma vez, pois já o fiz na Comissão, mais
uma vez levo a V. Ex• minha solidariedade. V. Ex' mostrOu sua correção, sua
isenção e a Sua condição realment~ -de--um grande Presidente da Comissão
~1ista. A Maioria lá entrou para tumultuar os trabalhos. V. Ex• tem razão.
Desde o início tentou tumultuar, mas não conseguiu, graças a V. Ex•

O SR JOSÉ FRAGELLI- M-uito obrigado a V. Ex• pela confirmação
de um fatO que confirma os trabalhos da ComiSsão.
O SR. PRESIDENTE( Joige Kaiume)- Comunico a V. Ex• que o seu
tempo está esgotado há dez minutos.
O SR. JOSe FRAGELLI- Sr. Presidente, desejava fazer algumas considerações que, no meu entender, são cabíveis. Agora, permita-me falar bem,
um pouco, do governo, quando ele, através do porta-voz do Palácio do Planalto, diz que o que quer ver votado é o projeto original que enviou ao Congresso Nacional. Tenho em mãos o jornal que publicou suas palavras:
Pouc_o antes das 13:(>0, o porta-voz do Pal8.Cio do PianaltÇ), minís_tro Carlos Átila, foi chamado po:r Lei~ão de Abreu, oportunidade
em-que era informado sobre o resultado da reunião. Em seguida, o

•
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próprio Átila, atravês de nota oficial, revelava aos jornalistas o interesse do presidente em ver aprovado o .. texto original" do projeto

de reformas.
A mesma coisa diz, em artigo, o excelente Jornalista Tarcísio Holanda,
bem como há outros registras.
Então, Sr. Presidente, chego à conclusão de que a Maioria está revoltada
contra mim porque, pelo menos, uma vez fiquei ao lado do Presidente daRepública. Não se votando o substitutivo para ser vcitado o original, como Sua

•

•

ExcelênCia- Vê, não posso ter tido nenhuma parcialidade, porque, francamente, entre ficar com o trabalho dos meus companheiros do Congresso, mesmo
da Maioria, e com o Presidente da República, preferida e-Star ao lado dos primeiros. Mas, infelizmente o Regimento Comum não nos permitiu. Assim, estive na contingência de apoiar obrigatoriamente o preclaro Chefe da Nação.
Outras considerações seriam cabíveis, Sr. Presidente.
Vou terminar, se me permitem, relembrando aqui unia lição de Ortega Y
Gasset, quando, falando da consciênCia política e dã::-consciêncüi. histórica, e
lembrava as palavras que um dia Napoleão dirigiu a Goethe:
..Hoje, o destino ê a política". Isto é, o coDtrâriO -do capricho e
do puro gosto. Política é- o que tem que se aceitar, queira-se ou não
se queira. Política não éiazer ou pedir que se faça o que a cada um
lhe agrade, senão aquilo que irremissivelmente tem que se fazer,
coincida ou não com as nossas preferências. Eu sustento, diz Gasset
que em todo o homem hã, junto à consciência moral, que ê insubornável, sentença so_bre os nossos próprios atas, ao lado aa consciência moral há uma consciênCia política que, em oposição, às vezes,
com aquilo que sustentamos publicamente, nos diz que é ••o que se
tem que fazer". Bem pronto se percebe quando o próximo atua em
desacordo com a sua própria, insubornável consciência política, que
em definitivo é a consciência histórica, sensibilidade para o historicamente nescessãrio."

a

Proposta da Emenda COnstitucional do Senhor Presidente da República, de
n9 25, que altera várias- dispositivos da Carta outorgada em 1969.
Ê a segunda vez, Sr. Presidente, que isto ocorre. Após o envio ao Con~
gresso Nacional do célebre pacote de novembro, que redundou na convocação extraordinária do Congresso Nacional para dezembro e janeiro, também tivemos o fechamento da questão pelo Partido Democrâtico Social.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses fatos revelam claramente que a sustentação_ parlamentar do Goverrio acha-se em criSe, -pois o PDS tem que se
valer do recurso do fechamento da quC:Stão, para tentar aprovação das ma~
térias de seu interesse no Congresso Nacional. Se não houvesse dissenções
respeitáveis sobre as propostas governamentais tanto no SenadO como na Câmara no Senado há cerca de 3 a 5 Senadores que discordam da orientação governamental com referênCia a essa emenda constitucional e, na Câmara, cerca
de 30 Deputados, segundo noticia a imprensa - o Governo não imporia ao

PDS, através do Sr. Mi.nistro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, essa camisa-de-força, qUe é O fechamento da qUestão.

O Sr. Paulo Brossard -

O Sr. Paulo Brossard- Com a devida vênia dos que pensam de maneira
c_ontrãria, tenho absoluta certeza _de que ser_ia abuso de poder o fechamento
da questão. Juridicamente, o PDS não pode fechar questão em tal caso.
Q SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• vem ao encontro do meu pensamento. É exata_mente sobre ~-te_ pÕÕio que quero- tecei algumas considerações.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho que esses parlamentares dissidentes,
tanto no Senado como na Câmara. poderão ficar tranqUilos e votar como
bem entenderem a Proposta de Emenda Constitucional de n9 25, enviada ao
Congresso pelo Senhor Presidente da República. Senão vejamos. Diz o art.
152, § 5• da Constituição Federal:
§ 5• (*)Perderâ o mandato no Senado Federal, na Câmara dos
Deputados, nas Assembléias Legislativas e nas Cãma_ra Municipais
que, pOr atitude:s ou pelo v-oto, se opuser às diretrizes legitimamente
estabelecidas pelos órgãos de direção partidária ou deixar o partido
sob cuja legenda foi eleito, salvo para participar, como fundador, da
constituiç_ão de novo· partido.

Cabem estas observações, porque sei que na consciência de cada um dos
Srs. Senadores e Deputados da Maioria está ...

O Sr. Paulo Brossard- Existe o respeito a V. Ex• pela sua correÇão.

O SR. JOSf: FRAGELLI- .~a convicção de que o que se deveria fazer
é exatamente o contrário de tudo aquilo que está na Emenda Constítuciorial
n 9 25 e, sobretudo, em algumas das inovações, daquelas 4 inovações de última
hora, rabiscadas na quinta-feira passada, pelo Planalto com o Líder da Maio~
ria na Câmara dos Deputados e com o relator.
.. Então, temos a impressão clara de uma ..polítiCa Talsa", onde o falso
não significa o .. oposto ao nosso modo de pensar'', senão no falso absoluto,
isto é, -sem aUtenticidade, sem realidade histórica."

•

Nós sabemos que tudo isto que se pretende na Emenda n9 25 não corresponde à realidade histórica do momento qUe vive a Nação brasileira .

O Sr. Paulo Brossard- Muito bem!

O SR. JOSf: FRAGELLI- E sabemos que essa consciência é aíe de rodos os cidadãos brasileiros, mesmo que sejam Deputados e Senadores da
Maioría.
Para terminar:
"'Pero, entretanto, mas, entretanto, convém ter presente esta_ lei, tão perogrullesca" acho que podemos traduzir essa palavra perogrullesca por
Htruísmo", como uma verdade sobejamente con_hecida- .. mas, entretimto,
co_n_y_ém__t_er presente esta lei por todos sabida como _rigorosa: na História só
triunfa o autêntico}'
E essa autenticidade há de_triunfar agora_, também, ou_ pelo menos nos
próximos anos, pela nossa intransigência patriótica.
O Sr. Paulo Brossard- Muito bem!

O SR. JOSf: FRAGELL! -

... nossa, da Oposíção,na defesa da cons-

ciência histórica do povo. brasileiro, neste momento.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

--

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 2I-6-82 E QUE, ENTREGUE À REVI·
SÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder, pronuncia o seguinte dis-

•

curso.) - Sr. Presídcnte, Srs. Senadores,
O Diretório Nacional do Partido Democrático Social encontra~se reunido para deliberar sobre o fechamento da questão em torno da votação de

Permite-me V. Ex" um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos sabemos que a Lei Org"âriica
dos Partidos procurou regulamentar esse dispositivo constitucional, mas o fez
antes- e aí ê que está o aspecto importante da discussão jurídica- que viesse a nova lei de reorganização partidária que extinguiu o MDB e a ARENA e
instituiu o pluripartidarismo no BrasiL Nesta legislação, que estã vigorando,
foi estabelecido que cada eleitor, ao se filiªr a um determinado partido, terâ
que subscrever, no verso da ficha partidária, o compromisso de fidelidade ao
estatuto e ao progr-aina do--partido. Por c-onseguinte, Sr. Presidente, Srs. Senadores a nova lei, ií, limitou· fidelidade partidâria quanto à fiXação de diretrizes pelas direções. dos respectivos partidos. Ninguém pode, absolutamente,
ser obrig_ado a votar matéria que não se relacione, hoje em dia, com o estatuto
ou com q programa do partido. E, evidentemente, nada consta da referida
proposta de emenda constitucional que diga respeito, terminantemente, ao
programa do PDS. Pelo contr~rip, se nós e:xaminarmos o programa do PDS.
veremos que lá está enfatizada, por exemplo, a defesa do voto proporcional.

a

Pois bem, um dos aspectos principais dessa proposta de emenda constitucional é justamente a modificação do voto proporcional para o voto distrital misto. Assim, em última análise, a proposta de emenda constitucional do
Governo contraria o programa do Partido. Por consegüinte, nenhum S.ena~
dor ou deputado poderá ser punido por votar contra uma proposição que não
está de acordo com o programa do seu partido, o programa com que ele se
comprometeu ao _se filiar.

O Sr. Bernardino Viana- Màs a ConstituiçãO, rtobrC Senador, se V. Ex•
me permite, já prevê o distrital misto- praticamente. Porque ela diz: proporcional parcial e total.

O SR. HUMBERTO LUCENA -Não. A Constituição diz: voto proporcional parcial ou total.

O Sr. Bernardino Viana -

Pois é, parcial e total.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Mas não se refere ao voto majori-

tárío.

O Sr. Bernardino Viima .:....-Mas, se ela diz parcial...
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas, tanto V. Ex• não tem razão que
o Governo enviou uma proposta de emenda constituCional regulando a matêda. E-uma -proposta de emenda constitucional que foi estudada não só pelo
Minstério da Justiça, como, cuidadosamente, pelo mais alto assessor político
do Governo, que é o Ministro Leitão de Abreu.

O Sr. Paulo Brossard - Permite o nobre Seqador2
O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre Senador.
O Sr. Paulo Brossard- Lembraria que não há um siSteniã proporcional,
há sistemas proporcionais: abs_oluto ou relativo, integral ou eclético. O siste-

ma do Código de 1932 diferia do sistema do Código de 1935; o sisiema do Có·
digo de 1945 era diferente do sistema do Código de 1950 e do vigente. De
modo que quando fala do sistema proporcional total ou parcial é o sistema
proporcional.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• tem toda a razão, e tanto assim, insisto em dizer, o Governo enviou proposta de emenda constitucional
para o efeito de poder instituir o voto distrítal misto. Do contrário, teria se limitado a enviar ao Congresso NaciOnal uma PropOsta de lei ordil'l:~ria,__ç _ gue
não aconteceu.
O Sr. Bernardino Viana - Nobre Senador, acho que se deve levar em
conta, se me permite, o que lembrou o nobre Senador Aloysio Chaves, de
que, quando há maioria expressiva do partido, do Diretório do Partido, e isto
quer dizer mais de dois terços, poder-se-á fechãr questão.
-

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas, esse é um ponto de vista pessoal do nobre Senador Aloysio Chaves. V. Ex_!-_ não .encontra isso em nenhum
dispositivo legal.
O Sr. Bernardino Viana- Sim. mas eu acho isto muito lógico! Expressiva maioria.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não é lógico, nobre Senador, porque
V. Ex• tem que se ater ao que está no programa. Com-Isso é que V. Ex• tem
compromisso, com o estatuto e com o programa do seu Partido. Se V. ~X'
quer modificar o estatuto e o programa do seu Partido, então, com os outros
parlamentares, com outros membros do Partido, que convoquem -uma convenção nacional extraordinâria, -para- pró moVer a alteração. Só então o Governo poderia enviar uma Mensagem ao Congresso Nacional, de acordo com
a modificação havida ~ aí sim, adriiitir QUe o PDS. fizesse- o fechamentO dã
questão.
O Sr. Bernardino Viana - Meu nobre Senador se V. Ex• me permite noacho que lá eles vão estudar bem e, se o fechamento da questão não
puder englobar o voto distrital misto, eles não vão incluir no fechan1ento da
questão. Eu tenho para mim ...
varnent~

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Mas, como?

O Sr. -Bernardino Viana - Porque, lá, êles vão excluir isso da proposta,
quer dizer, podemos votar sem a inclusão do voto distrital misto.

. O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas hã outros aspectcs, nobre Senador. Há, por exemplo, o aspecto relacionado com as prC:rrogativas do Poder
Legislativo. O Programa do PDS defende, e não poderia deixar de fazê-lo, enfaticamente, a total independência e o prestígio do Poder LegiSlatiVo. Isso significa que qualquer proposição que minimize, que amesqU1nhC o PÕder Legislativo ...

O Sr. Bernardino Viana- Sim, mas se considerarmos, nobre Se~ador ...

O SR. HUMBERTO LUCENA- ... aí estã a proposta de emenda constitucional do Governo. Essa questão das prerrogativas também é matéria que
não pode ser incluída num fechamento de questão.

O Sr. Bernardino Viana -
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Pode incluir o que eu quero dizer.

O Sr. Paulo Brossard- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois não, nobre Senador.

O Sr. Paulo Brossãrd- Ã guisa de ilustração para o debate, eu lembraria ao nobre Senador Bernardino Viana que o Código Assis Brasil, primeira
lei eleitoral de carãter nacional, o Código de 1932, consagrou, pela primeira
vez, entre nós, a representação proporcional. Mas não é representação proporcional integral ou absoluta e, sim, a eclétíca, mandando atribuir ao maior
partido os restos, o que favorecia, largamente, os partidos majoritários. Pois
bem, depois do Código de 1932, veio a Constituição de 1934, que, ao dispor
sobre a composição da Câmara dos Deputados, disse que os Deputados seriam eleitos pelo voto secreto e direto e mediante representação proporcional.

João Mangabeira, o grande João Mangabeira, ofereceu uma representação
ao Tribunal Superior Eleitoral, pedindo que o Tribunal expedisse instruções
no sentido de cumprir a Constituição que havia revogado o texto da lei ordi~
nária anterior a ela, e que a representação proporcional deveria ser integral e
plena. E a representação do grande constituci~ma!ista, notável parlamentar e
jurista e homem público, foí desãColhida pelo Tribunal Superior Eleitoral,
por entender este que, a despeito da cláusula constitucional falar em representação proporcional, com ela não colidia a norma da lei ordinária anterior do
Código de 1932. É apenas um antecedente histórico que trago à reflexão dos
emine;nt~ pareS.

•

O SR. HUMBERTO LUCENA- De r.JUita importância na discussão
de matéria, nobre Senador.
Mas o fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que há ainda outro ponto a
solicitar. A esta altura, o Ditetório Nadonal do PDS reúne-se para deliberar
sobre um fechamento de questão em torno de uma proposta de emenda constitucional e, segundo a imprensa, o fechamento da questão se daria em torno
de um substitutivo que não existe. Porque veja V. Ex~. vejam os Srs. Senadores,_ a Comissão Mista encerrou o seu prazo sem que o nobre Relator da matéria sem que a Comissão houvesse apreciado o Parecer do Relator. Por via
de conseqüência, o Relator serâ obrigado, de acord_o com a nossa Lei interna,
a proferir o seu Relatório e parecer no Plenário do Congresso Nacional. Portanto, a esta altura, no dia de hoje, a esta hora, não h~ substitutivo. Então,
como _é que o PDS vai fechar qÚestão em torno de um substitutivo que não
existe.

..

O Sr. Paulo Brossard- Em torno do nada!

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Em torno do nada.

O $r. Paulo_Bross_ard -_Permite V. Ex" um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com prazer.
O Sr. Paulo Brossard- V. Ex• me faz lembrar um fato atribuído ao Dr.
Borges de Medeiros, de saudosa e ilu~tre memória. Era ele Presidente do Estado do Rio Grande do Sul e Chefe uflipesso~l do Partido Republicano Riograndense, e chega um correligionário seu e lhe diz a certa altura: .. Eu pensO .. /', e foi logo atalhado; "O Sr. pensa que perisa, niaS quem pensa sou eu H.

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• tem razão, nobre Senador.
Então, Sr. Presidente, se esse substitutivO não existe, em torno dele não
-pode haver deliberação do Diretório Nacional. ~mais uma falha do PDS? ao
considerar esse fechamento de questão.
Por outro lado, como bem se ouviu das palavras do nobre Senador José
Fragelli, o substitutivo que foi proposto pelo Relator na Comissão e não cheM
gou a ser-votado, e portanto, não existe, é inclusive um substitutivo sui generis, porque inclui, no seu texto, matéria inteiramente estranha que não pode~
regimentalmente, ser acolhida.
Toda e qualquer emenda tem que ser compatível, tem que ser pertinente
com a matéria constante da proposta. Até normas- sobre cartório, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se inseriu nesse substitutivo, para- não falar em outros
pontos como, por exemplo, o da ampliação do colégiO eleitoral que não consta da proposta original do Governo, nem de qualquer emenda apresentada.
Portanto esse substitutivo não existe e, além de não existir, a proposta
que foi feita pelo nobre Relator foi uma proposta inteiramente extravagante.

•

O Sr. Bernardino Viana - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex•
O Sr. Bernardino Viana - Mas, nobre Senador, quando foram incluídas
outras matérias na proposta governamental, foram colhidas as assinaturas de
exigências· do quorum tilínl"mo:
- -

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pediria a V. Ex• que acompanhasse
comigo a leitura do Regimento Comum. :E: clara.

•

Eis a texto dos dispositivos:
Art. 75. Perante a Comissão, poderão ser apresentadas
emendas, com a assinatura, no mínimo, de 1/3 (um têrço) dos
membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
Art. 76. O parecer da Comissão restringir-se~â, exclusivamente, ao exame da proposta e das emendas apresentadas na forma
do artigo anterior.
Então, o Relator só pode opinar sobre as emendas que foram apresentadas perante à Comissão, no prazo estipulado pelo Regimento, que é de 10
dias, a partir da instalação da: Comissão.

•
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Essa matéria nova que o relator tentou incl~lir Ii. o seu subs~itutivo é totalmente extravagante, nobre Senador.

O Sr. Bernardino Viana- Mas todas as
forma regimentaL

assinatur~s

foram colhidas na

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas não adianta. S._ Ex' poderia
apresentar um substutivo, não nego o seu direito, mas o substitutivo _teria que
se restringir às emendas que foram, oferecidos perante à ComissãO e sem incluir matéria nova, fora -de prazo.
O Sr. Bernardino Viana - Mas ela não foi apresentada à Comissão do
dia 17?

•

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Mas, nobre Senador, a Comissão

tem um prazo de lO dias, a partir da sua instalação, para receber emendas .
Toda e qualquer emenda à proposta do G-overno teriã. que ser apresentada
naqueles 10 dias. Qualquer matéria nova trazida pelo Relator, ~esmo um
substitutivo, constitui um extravasamento _do dispositivo_ regimental.

O Sr. Bernardino VIana - Mas estamos acostumados a fazer isso, desde
que se colha as assinaturas.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não sei, nobre Senador.
O Sr. Bernardino Viana - É praxe. Como é praxe, também, na concessão de prorrogação de prazo, ao Relator,

•

O SR. HUMBERTO LUCENA -Se é praxe, é uma praxe errada, não é
regimental, quanto mais, quando se trata dC uma matéria: 'altá.menfê polêmica, altamente controvertida, de repercussão, incluSive; itfStiruUciôrial. Porque
sabe V. Ex• que, com essa proposta, o Governo pretende restringir, a partii
da próxima legislatura, o direito de emenda à Constituição pelo Congresso
Nacional.
O Sr. Bernardino Viana- Essa proposta a que V. Ex• se refere, de emenda constituCional do art. 206, que é cartorária, essa, foi apresentada emenda
na Comissão.
-

O SR. HUMBERTO LUCENA- Como?
O Sr. Bernardino Viana- Foi apresentada emenda pelo nobre Relator,
Deputado Linhares, n.a Comissão:

·--~

O Sr. Paulo Brossard --Permite V. Ex'" um aparte?

-o

SR. HUMBERTO LUCENA -Pois não.

O ·Sr. PaulO -BrOss(úd- Pois tenho uma explicação que considero da
maior Valia: é <jüe eSsa emenda, ou essa cláUsJ.Jlil relativa aos cartórios obteveo sinal verde-, para usar uma linguagem em ·curso - pará que os interessados fizessem corii -qUe ·a Oposição, atendendo a seus rogos, comparecesse e
votasse, iSfõ é, desse número, facilitasse-a apfóVáção do bloco desejado pelo
Palácio.

o·sR. HUMBERTO LUCENA- Foi mais uma isca, como foi isca
também o díspositivO-intro"duzido na proposta que aumentando o número de
cadeiras n3. Câmara dos Deputados, para sensibilizar, inclusive, os Deputados da Oposição. Esta ê que é a verdade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mim me parece, portanto, que não há
-como fechar questão em torno desse assunto. h um assunto que também não
diz reSpeito' à o programa do PDS. e, portanto, todos os parlamentares estão
liberados.
CreiO, assinl:- que <lua.lquer senador OU t>eptiiadà dO PDS que quiser di-·
vergír dessa proposta de emenda constitucional, -se recorrer do fechamento da
questão à JustiÇã Eleitoral, terá ganho de causa. Sr. Presidente, Srs. Senaq.ores, e é bom que o faça, para que haja, pela primeira vez, uma decisão em caso
concreto,- a fim de ·que os partidos do Brasil não continuem a se utilizar dessa
camisa de força, para restringir ainda mai·s os espaços dos parlamentares brasíleíros.
O Sr. José Fragelli -

Permite V, Exf um aparte?

O .SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois ~ão.

O Sr. José Fragelli- Apenas para frisar o fechamento da questão pelo
Partido majorit4rio constjtuit].do uma_ a:g1e3:ça de perda de mandato dos SenadOres e Deputados do PDS que não votarem de acordo com a chamada orientação pa~tidár,ia, ~ apena~ uma ~-a~ ~m~aç~s,_porque _a outra é esta, registrada
muito bem pelo ilustre Jornalista TaiCisO Hollanda, no seu artigo do Jornal
de Brasflia, de domingo. Permita-me V. Ex• ler, é curto:

O SR" HUMBERTO LUCENA- Está certo. Mas, V. Ex• não concorda comigo que é uma matéria totalmente impertinentC:J Ou
Ex' aéha que
não?
O Sr. Bernardino Viana - Sim, mas é a Constituíção.-

"Os LídereS do Governo não ousam aparecer publicamente
Prevendo crises, mas, à boca pequena, confidenciam as suas preocu~
paçõeS com as resistências que poderiam levar a uma rejeiÇão do pacot~ e, por via de _conseqUência, a uma crise de gravidade política
atnda iri].pOssível de dimensionar."

0 SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• acha que tem a ver, aumento
do quorum de maioria absoluta para 2/3, de voto distrital misto -com car-tório?

O Sr. Paulo Brossard- VoltaJ1?Qs_ ~_e_ssã linguagem, a linguagem da catâstro_fe.

·v-. _

O Sr. Bernardino viana - Sim, mas é a Constituição.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas aí V. Ex• quer uma salada mista, nessa proposta de emenda à Constituição.
O Sr. Paulo Brossard- Mas olhe V. Ex• que fá houve Umarevolução
chamada de cartorãria, no Brasil. .de modo que d~ve haver p~rtinê~cía.

O SR. HUMBERTO LUCéNA- V. Ex• tem toda a razão, nobre Senador.
O fato, Sr. Presidente, Srs. Senad~res,-ê: qUC-o que parece é que, de uma
hora para outra, se quer resolver todos os problemas através des_sa proposta
constitucionaL Quer atender-se a todas as reiVi:rídicações.
E por que, Sr. Presidente? Porque, naturalmente, como o quorum vai
passar de maioria absoluta para 2/3, de agora em diante, fkará quase que impossível, a não ser por" cOnsenso, se fazer uma alter~ão do texto consJit_ucíonal. Então, as reivindicações cartoriais, por exemplo, ficariam ihtC::ifà~ente
superados.

O Sr. José Frage[[i- Perfeito. A perda d6 mandato, pelo fechamento da
questão; n3o é a· úriica ameaça: Esta e outi'af a am-eaça di reta aos membros do
Partido majoriÜtrio, e indireta a nós, se ·llãc;- conse:rltirmos na aprovação do
pacofe. Lo mo bem diz o nobre Senador PãUlo Brossard, é a ameaça de catástrofe. É aquele anúncio, o chamado grito pânico, para trazer pânico a todOs
os políticos, não apenas os do Partido majoritário e a nós também -se o pa~
cote não for aprovado, olhe lá que a abertu'ra não virá, e olhe lá se o Congresso continuará!

O SR.- HUMBERTO LUCENA - V. Ex• tem ra1 10 em chamar a
atenção pa_rã esse porito sobre o qual ainda ia me pronuncJ'lr. ~v_. Ex,. vem,
bem a tempo, procurando situá-lo no meu pronu,, -:amento. Porque, na ver~
d~d,eJ ~~·__ Presi~ente, Sr~. Se_na_dores, nós, da Oposição, não podemos receber
eSSa ameaçã ·apregoadã por Líderes eminentes do PDS, da Maioria, senão
com o nosso m~js veemente e' indignado protesto. Não podemos admitir qtie
paire sobre nós semelhante espada de Dâmocles. O Congresso Nacional h4 de
repell..:Ja com -ãltivez.

O SR. HUMBERTO LUCENA ----,Foi porque, sabe V. Ex•, com dois
terços essa proposta de emenda não seria aprovada depois .

Parece-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o que há é a tentativa de
nos lembrar, a título de intimidação, paSSadO fCcente. Sabe V. Ex,., sabem OS
Srs. Senadores, que, por ocasião da votação da reforma do Poder JudiciáriO
no Brasil ao tempo do ex-Presidente Ernesto Geisel, o Congresso Nacional
decidiu contrariamente proposta governamental, e o resultado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi a decretação do recesso compulsório do Congresso Nacional pelo ex-Presidente, sob a alegação de que não poderia admitir semelhante procedimento.

O Sr. Bernardino Viana com metade mai~ um.

O Sr. Paulo Brossard- Do nefando. "pacote de abril", que não resolveu
cois_a_n_enhuma.

O Sr, Bernardino Víâna- Se V. Ex• me permite;-eu sOube que Toi para
evitar nova CcmVOcação.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Não foi, nobre Senador.

O Sr. Bernardino Viana _;.... Pois eu soube isso.

•

-~·--

O SR. HUMBERTO LUCENA- Por isso é que -a ap-resentaram nessa
pi-opdStá. 'Se TosSe- deixada para depois, ela não passaria pelo quorum de dois
terços.

Mas ela foi apresentada para s·er aprovada
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O SR. HUMBERTO LUCENA -Perfeitamente. Mas, naquela época,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, havia um ato institucional em vigor, que" dãv3
poderes excepcionais ao Senhor Presidente da _República para pôr em recesso
o Congresso Nacional, o que redundou- como bem acentua o nobre Senador Paulo Brossard - no famigerado. "pacote_ de abril", que nos trouxe_ mais
·
uma série de retrocessos institucionais.
- O sr. Paulo Brossard- E cujos resultados, em matéria de Poder Judiciário, sãó esses Que estão -ã1

O SR._ HUMBERTO LUCENA - Perfeitamente, nobre Senador.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós não nos atemorizamos diante disso,
pelo contrário, nós, da Oposição, continuaremos com a cabeça erguida cumprindo o nosso dever. Que abertura é essa, Sr. Presidente? Abertura que fica a
depender da votação de uma proposta de emenda constitucional pelo Congresso Nacional? Então, o que fica claro perante o povo brasileiro é a confissão pública da derrota dos candidatos do Governo, do PDS, mi.s eleições de
15 de novembro. Na verdade, quando o Governo Procura orientar o quorum
de maioria absoluta para dois terços para as reformas da Constituição, o Governo estã certo de que não terá condições de fazer maioria no CongresSo Nacional, e quer, com o quorum de dois terços, tornar praticamente impossível
uma reforma mais ampla da Constituição, o que seri3, naturalment~. o propósito das oposições vitoriosas nas eleições de 15 de novembro, para abrir ctJminho paia uma autên-tica .oe plena redemocratízação do País.
Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•O Sr. Gilvan Rocha -

0 sr: Gilvan Rocha- Meu caro Líder, para nós, que chegam~ aqui em
75, ,e que já estarrios terminando o nosso mandato, o que está acontecendo
agora, neste País, está parecendo um rep/ay, daquilo que vimos assistindo durante todos esses anos: a ameaça, e agora comprovada de modo absoluto, àquilo que denunciávamos durante todo esse tempo. h uma estrutura de poder
que não quer deixar o poder, e, como se vê, sem apelo popular, lança mais
uma vez uma advertência que,- muitO mais dO-que isto, é uma ameaça. Nó_s todos já estãmos acostumados a esse tipo de ameaça.-1\."ós, ·que chegamos aqui
em 1975, que às vezes arriscávamos nossa cabeça com a.; cassações, que ainda
existiam, estamos plenamente convencidos de que não ê com esses- arreglos
que esse Governo vai Continuar no pOder. Vamos ultrapassar mais essa
ameaça e relembrar aos detentores do poder um exemplo histórico muito recente da nossa triste vizinha Argentina, o que acontece com um Governo que
não ouve o povo.~ uma advertência que eles deviam tomar por lição e nunca
ficar ameaçando àqueles que querem, em última análise, dev_9lv~;-_º_ poder ao
povo. V. Ex•, mais uma vez, tem razão. E nós, mais urna vez~ estamos absolutamente convencidos de que, no fim, nada disso vai adiantãr, porque ê inexorável aqui, na Argentina ou em qualquer outro país que a ditadura é sempre
um eclipse, e depois do eclipse vem a luz.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• diz muito bem, SenadorGilvan Rocha. Evidentemente, estamos assistindo justamente aos últimos estertores da ditadura no Brasil, do poder autoritário que não se quer render à
vontade popular. Faz tudo que está a seu alcance para evitar que amanhã se
possa condüzir o Brasil para uma verdadeira -democracia.
O Sr. Bernardíno Viana -Permite- V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com prazer, nobre Senador Bernardino Viana.
O Sr. Bernardino Viana- Também eu, nobre Senador Humberto Lucena, quero, caso tenha fundamento a notícia, repelir, -em meu- nome pessoal,
qualquer ameaça que paire sobre_nós, que não tenha origem .O os ditam~s pai. tidários.
O Sr. Paulo Brossard- Muito bem!

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a V. Ex• O aparte de
V. Ex•. não é apenas do Senador Bernardino Viana, mas de um dOs ViceLiderc:s do PDS e do Governo, nesta Casa. Não poderia esperar de V. Ex• se-

Junho de 1982

não que assim o fizesse, porque não é possível que estejamos, aqui, Senadores
o Deputados, a aceitar passivamente essas ameaças descabidas e absurdas
que pairam sobre nós.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como dizia eu, anteriormente, a mim me
par~e que qualquer Sena~or ou_Deput~do -~~PDS poderá votar a proposta
de Emenda CÕnstitUicionai n9 25, 'tranqüilamente, sem atender aO fechamento da questão, se porventura isso ocorrer, hoje, na reunião do Diretório Nacional; e se ci quiser poderá r-ecorrer da declsão do Oiretório à Justiça Eleitoral, o que seria bom, porque, inclusive, sobre o assunto fiz uma consulta ao
Superior Tribunal Eleitoral, e foi decidido, ali, que o Tribunal só podia abordar mais amplamente o problema quando fosse chamado a opiniar sobre um
fato concreto. E mais do que isso, Sr. Presidente ...
O Sr. Paulo Brossard- Se V. Ex• me permite? (Assentimento do orador.)
Aliâs, se n·ão estou engan8.do, a Justiça competente seria a Justiça federal comum e não Justiça eleitoral porque a competência -_da Justiça eleitoral se esgota, nesses casos, com à expedição do diploma. Tratar-se-ia de um direito
líquido e certo de al~uém ser mantido no exercido do seu mandato.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Certo. Mas aí V. Ex• se referiria, por
.exemplo, a um mandado de segurança?

_l!

•

•

O Sr. Paulo Brossard- Claro.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas no caso em esp~cie eu estou
mencionando _o direito do parlamentar de recorrer da decisão da direção partidária para a Justiça eleitoral; para que ela opine sobre o mérito do fechamento da questão; para saber se podia ou não haver o fechamento da questão.

•

O Sr. Paulo Brossard- São questões diferentes.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda mais: qualquer Senador ou deputado, no meu modo de ver, poderá
atualmente deixar o seu partido sem perder o mandato. Assim, qualquer dissidente do PDS, no Senado ou na Câmara, poderâ deixar o seu partido.
Di"z a Constituição, no seu art. 152, parágrafo 59:
..(79) § 59 (*) Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras Municipais quem·, por atitudes ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitirilamente estabelecidas pelos órgãos de direção partidária ou deixar o partido sob cuja legenda foi eleito, ... "
Ora, Sr. Presidente, nenhum Senador ou deputado foi eleito pelo PDS,
nem pelo PMDB, nem pelo PDT, nem pelo PT, nem pelo PTB, foram eleitos,
todos os atuais parlamentares, pela antiga ARENA e pelo antigo MDB, que
foram extintos por lei, uma lei violenta que nos surpreendeu a todos.
Portanto, todos os parlamelltares, atu8.Imente, que mudarem de partido,
estão acobertados por esse dispositivo constitucional. E eu gostaria de ver um
caso concreto, Sr. Presidente,_Srs. Sep.ado_res. lqclusive lembro, aqui, o caso
do no_bre Senador Hugo Ramos q~e deixou o PDS; filiou-se ao PTB e continua Senador. Por que não representaram contra o Senador Hugo Ramos?
Por que todos sabiam que S. Ex• ganharia na Justiç3.. Aliás, sobre o assunto,
S. Ex.-effiitiu um brilhalltíssimo parecer, que está publicado pelo Senado Federal.
Mas, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, ao tennfnar estas palavras, o que
quero enfatizar não são tanto os aspectos jurídicos da questão, são sobretudo, os aspectos políticos; porque o que estã inSofismavelmente claro ê que
esse fechamento da questão representa, pura e simplesmente, o enfraquecimento das bases de sustentação parlamentar do Governo no COngresso Nacional. Se o Ga.xerno contasse com o PDS unido, coeso, monolítico, não teria
que lançar mão desse recurso extremo e controvertido.
Esta é a questão fundamental que se Coloca e que desejo, Sr. Presidente,
Srs. senadores, além das outras considerações que fiz sobre a matéria, fique
registrada nos Anais do _Senado Federal. (Muito bem! Palmas.)

·•
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ANO XXXVII - N• 089

DE JUNHO DE 1982

SENADO FEDERAL
,-Projeto de Lei da Câmara n' 71/82 (n' 1.630/79, na Casa de ori-

I --ATA DA 8• REUNIÃO, EM 23 DE JUNHO DE 1982

gem), que cria incentivos à tde"ducação.
~Projeto de Lei da Câmara n• 72/82 (n' 4.999/81, na Casa de ori1.1.1- Comunicação da Presidência
gem), que dispõe sobre a criação de ca·rJ;os na Secretaria do Tribunal Relnexistência de quorum para a abertura da sessão.
. gional Eleitoral do Estado da P_araiba, e Qá outras. providências.
1.2- DES1GNAÇÃ;O-DA ORDEM DO DIA DAP:[tÓXIMASES-=-Projeto de Lei da Câmara n' 73/82 (n' 3.257/80, na Casa de oriSÃO. ENCERRAMENTO.
- -- ----- 'gem),\jue acie8centa parágrafo ·ao ar(. I• da l_ein• 6.251, de 8 de outubro

!.l-ABERTURA

· ·-- ···· --·

2- EXPEDIENTE DESPACHADO
2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da República

N• 122/82 (n• 248/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete ao Senado a escolha do Coronel Jo~é, Q_r!']_~_l_ª~--º-~-fu!l!:~"-·
za Filho para exercer o cargo de Governador do Distrito_ Fyd_c;~;:ªl~_em~
substituição ao Coronel Aimé Alcibíades Silveira _Lª-I11_(!.i~_Qn.
2.2- ProjeloS recebidos da Câmara dos_ Deputados
-Projeto de Decreto Legislativo n9 5/82 (n~ 1_25/8~-~a C:âi!l_~r~ dos
Deputados), que aprova o texto do AçordD de, ,Cqoperaçãõ Cíeiltílíca,
Tecnológica e Técnica entre o- Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Argelina Democrátíca:-ePopulaT; conclUído em

Brasília, a 3 d_e junho de 1981.
_
-Projeto de Decreto Legislativo n• 6/S2 (n' 116/82; na Câmara d()S
Deputados), que aprova o ·texto 'do Acordo de Cooperação Científica e
Tecnológica enfre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Soc_ialista da Romêqia, assinado em BrasíHa~, ~ 12 de

dêneias".

-Projeto de Lei da Câmara n• 74/82 (g' 4.196/80, na Casa de origem), que modifica a redação do art. 20 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro
de _1973 - -~()digo de~:Vto~ss_o_-clvil.
·

__:_ Projet;de-L;id~Câma:ia ú•"75(82~(ri• 5.846/82, na Casa de ori-

_g_em_)_L_que autoriza o Instituto NaciOúar" de Colonizaç_ão e Reforma
Agrária- INCRA, a ve.nder, erri concorrência, o imóvel urbano que menciona, de sua, ilropr1éda-áe.-- -Projeto de Lei da Câmara n• 76/82 (n' 2.577/80, na Casa de origem), que autoriza a doação, ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal - IBDF, -do terreno que especifica.
2.-3 - Ofícios do ]9-Secretário _da Câmara dos Deputados
N9s_ 23-b~- 23 f"e 234782; -cOiritiiliC<iõ.d(i a· ap-rovaÇão de proposições do
Sena&O encaminhadas àqUela- Cas<L___
2.4 -:-- Requerimento

maio de 1981.
- Projeto de Decreto Legislativo n' 7j82 (n' 124/82, na Câmara dos

N9 139/82, de autoi~4 do Sr. Ro!Jer,to S~turJ:}íno, solicita~do licença
para tratar de assuntos particulares, por um período de 120 dias, a partir

Deputados), que aprova o texto do Acordo B_ásic_o de C<?õffer~ção-~1en_tí
fica e Técnica entre o· Governo da República Federativa do Brã.sil e o Governo do Reino da Arábia Saudita, concluído em-Hrashia,_ l3 de agosto

de 23-6'81.

ª

de 1981.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 8/82-(nif20j82;iiaCãm·arados

.

- de f915, qUe· ~.,húHtur n6fni.as -gerãís- Sobre desportos, e dá outras provi-

Deputados), que aprova o texto do Acordó -d~ CooperaçãO-Cultural,
Ciet1tífica e Técnica-entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Mali, concluído em Br-asília, a -7 de oU::tu~rO

3-ATO DO PRESIDENTE
- N• 26, de 1982
4-ATA DE COMISSÃO
5- MESA DIRETORA
6 -LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
7 -=--COMPOSiÇÃO DÁS COMISSiJES PERMANENTES

de 1981.

~f

.

ATA DAs~ REUNIÃO, EM 23 DE JUNHO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDtNCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

•

- Jarbas Passarinho- José Lins- Lourival Baptista- Passos Pôrto
- Dirceu Cardo_so_- João _Calmon- M~acyr Dalla_---=-·~-m.aral Pe}xo~oEvelásio Vieira - Paulo Brossard.
- ."

O. SR- Pll.ESIDE]'I_'I'E (Jarbas Passarinho) -A lista de presença acusa o
c.omparecimeniO de 1O Srs~ Senadoresl número insuficiente para a abertura-da sessão, nãõ- podendo,--p"oís-,. esta ser- realizada .
Nos __le_rmos_ do disposto do§ 29 do art_._ HlO_do Regimento Interno o Exque se encontra sobre a mesa s~rã despachado pela Presidência, indePeitdentei:nente de leítura.~-- -pedi~nte
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Nessas condições, vou encerrar a presente reunião, -designando para a
sessão ordinãriã de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno únicõ, do Projeto de Resolução n9183, de 1981 (apresentado pela Comissãó de Economia como conclusão de seu Parecer o9 1.098,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 29.364.20{},00~íi1te 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.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 123/.82, do Senador Dirceu Cardoso, de audiência da CoinisSão de Finanças.)
2

Votação, em turno úníCO, do Projeto de ResOfLiÇâ.O n9 258, de 1981 (apre~
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 e!Cvar
em Cr$ 8.613.200,00 (oito milhões, seiscentos e treze mil e duzentos cruzei- ros), 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 Munic(pios. favorãvel.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 266, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo:rriia como conclusão de seu P"â.recer n9 T.452,
de 1981). que autoriza a Prefeitura Municipal de Catú1di.rVã (SP) a elevar em
Cr$ 39.300.000,00 (trinta e nove milhões e trezentos ffiil 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 Munic(pios'_._ faVorável.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 09 25, de_l982 (apresentado pela Comissãq de Economia como conclusão de seu Parecer n9 145,
de 1982), que autoriza a Prefeíiura Municipal de AleXãriia (GO) a eleVar em
CrS 7.279J)00,00 (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 ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cii-doso; e
-de Municipios. favorãvel.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 33, de 1982- (apresentado pela Comissãõ âe Economia como conclusão de seu Parecer n~' 189,
de 1982), 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 dívída consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 190 e 191, de 1982, das Comíssões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorâvel.

6
Votação, em turno único, do Projeto de ResofuÇão" nl' 3-8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como 'conclusão de seu Paiecer n9 279-,
de 1981}, que autoriza a Prefeitura MuriiciPal de Río Claro (SP) a efevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e -oítêntã e dois milhÕes, quati-Oéentos e oitenta
e três mil, seiscentos e frinta cruzeiros), o montante de sua dívidã consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 28n e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munic{pios, favodvel.

Junho de 1982

7
Votação, em turno único, âo Projeto de Resolução n9 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 713,
de 1981), que autoriza o GoveTnõ"-dO Estado do Rio Grande do_ Sul a elevar
em Cr$ 10.027.899259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
~ PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

•

8
Votação, em turno único, do Projcbto de;:_ Resolução Il:v 240, de 1981 (apresentado pela Comissão áe EConomia como conclusão de seu Parecer n~' 1.342,
de_ 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (MS) a elevar em Cr$
12.356.QOO,OO (doze--milhões, trezentos e cinqUenta e seis mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.343 e 1344, de 1981, das Comissões:
- dt:. Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 30, de 1982 (apresentado pela ComisSão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 178,
de 19.82), que autoriza a Prefeitur-ã Municipal âe Araguaína (GO) a elevar em
Ci'S: I59.638.841,00 (cento e cinqUenta e nove rllilhões, seiscentos e trinta e
oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros), o montante de sua dívida con~
solidada, _tendo
PARECERES, sob n•s 179 e 180, de 1982, das Comissões:
-de Constitulçâo e Justiça, pela constítucion"alidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municípios, favorável.
10

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 80, de 1982 (apre~
sentado pela Comissão de Economia COJTIQ__ conclu_§_ào ele seu Parecer n9 423,
(fe 1982)_, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolfs (GO) a ele-varem Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e um
mil, trezento~ e vinte e oito cruzeiros),_o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 424 e 42~, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
11
~-ota?ão, em ~urn_'! -~-ni_c(): ~~ -~rojeto de -~-~~1!-!çãt? n_l' ~~~-' ~~_1981_ (ap~e-:

s-entã.do Pela -Comissão de Economia Com-o concluSão de.-Seu Parecef~9 -l.-270,
de 1981),_ que autoriza o Governo do Estado deMiÍlas Geraís a·elevar em Cr$
988.601.570,49 (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• 1.271, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela coilstitucionalidade e juridicidade, com
-·voto vencido do SenadOr Hugo Ramos.
12

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 221, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.276,
de 1981), que autoriza o G_oyerno do Estado do Ceará a elevar em Cr$
25._239.000,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil cruzeiros), o
montante de sua díviàil COnsofidad3~ tendo
PARECER, sob n• 1.277, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
13
Votação, em turno único, ~o _Projeto de Resolução n9 14, de 1982 (apresent~dÚ_ pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 39, de
1982), Que aUtOriza a Prefeitura Municipaf de Jaciara (MT) a elevar em Cr$
360.0QO~OOO,OO (t~ezentos e sessenta milhões de cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, tendo

•
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PARECERES, sob n•s 40 e 41, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
14

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 59, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer _n~ 334,
de 1982), que autóriza o Governo do Estado do Rio de J._aneiro a elevar em
Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões, setenta e 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.
IS
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciârio, na fori11a 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.
16
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329., de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Cons·oJidação 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.

-de Serviço Público Civil; e
-de Finanças.
21
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redução em seu Parecer no459, de 1982), do Projeto de Resolução n• 160,
de 1981, que autoriza a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP,
a contratar operação de crédito no valor" de
772.500,00 (setecentos e setenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

crs

Discussão, em turno único, da Redaçãõ Finitl (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n9 460, de 1982), do Projeto de Resolução n9 225,
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal, 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.
23
Discussão, em turno único da Redação Fii1al (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n' 511, de 1982), do Projeto de Resolução n• 122,
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a
elevar em Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e
oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívída consolidada.
24
Discussão, em turno único da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação ern seu Parecer n9 510, de 1982), do Projeto de Resolução n~ 155,
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Venécia, Estado do
Espírito Santo, a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze milhões, noventa e
um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
25

17

Votação, em primeiro turno, do Projeto de .Lei do Senado o9 164, de
1981, de autoria do Senador Luíz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Fors:a Aérea Brasileira, fendo
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·aptesenta; e
-de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e JUstiça.
18
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobr~ 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.
19

•

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson. Carneiro, que acrescenfa dispositivos à
Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 1968, disci"plinando o pagamento do 139 saláriO devido aos .trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n's l.l97 a l.l99, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicida,de;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.
20
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 tts /.130a 1./33, de /981, dasComissões:
-de Constitufção e Justiça;

- de Legislação Social:
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Discussão, em turno único da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n<~ 509, de 1982), do Projeto de Resolução n9 192,
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de V alinhos, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 28.091.520,00 (vínte e· oitO ni.ilhões, noventa e um mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
26
Dís.c.ussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apreseiitãdo pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevarem
Cr$ 5.700.000,00 (cinco rii.ilhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, lendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de~198!, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Mwridpios, favoráveL
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
27
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 nos 573 a 576, de 1981, das Comissões:

- de
-de
-de
-de
senta.

Constituição e Jusríça, pela constitucionalidade e juridicidade;
Legislação Social, favorável;
Serviço Público Civil, contrário; e
Economia, favorável, com as Emendas de n9s I e 2-CE, que apre-

(Dependen~o da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discus.são pa-ra reexame da Comissão .d.e
Serviço Público Civil.)

O ~":R. PR~SJDENTE (Jarbas Pass!!:~inho)- Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 50 minutos.)
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EXPEDIENTE DESPACHA[)O NOS TERMOS DO §2' DO ART.180 DO
REG!I\IF.NTO INTERNO
Men'iagem do Senhor Presidente da República
MENSAGEM N' 122, DE 1982
(N' 248/82, na origem)
Ex~lentíssimos

Senhores Membros do Senado Federal:

Nos termos do art. 42, ítem III, da ConstituiçãO, tenho a honra de submeter à consideração do Egrégio Sef!ado F~deral. o nome do Coronel José
Ornellas de Souza Filho rara exercer o cargo de Governador do Distrito Fe~
dera!, em substituição ao Coronel Aimé Alcibíades SilVelra La.mafson.
Os méritos do Coronel José Ornellas de Souza Filho, que me induziram
a eswlhê~Jo para o desempenho dessa devada função. constam do anexo Curriculum Vitae.
Brasífia. 23 de junho de 1982.- João Figueiredo.
CURRIC'UlUM VITAE

I - Dados Pessoais
Nome: José Ornellas de Souza Filho
Nascimento: 30 de novembro de 1921
Nacionalidade: Brasileira
Naturalidade: Estado do Rio de Janeiro
Filiação: José Ornellas de Souza e Sylvia Castello Branco de Souza
E~tado Civil: Casado
Endereço: QL 8. conjunto 2. casa l - Brasilia
Carteira de Identidade: 0118624907 - Min. Exército
Título de Eleitor: N• 68809 - 17• Zona - RJ
C'art. Profissional: Série 267 - n~> 26832
li- FORMAÇÃO PROFISSIONAL
1. Curso<> Eo:ot.•olares
TIPO DO CURSO
Formação de Oficiais
-.-'\r ma de Artilharia
E'>rccialização

ESCOLA
Escola Militar do
R.calengo
E>cola de Moto· Mecanizaçio do Exé-

PERIODO
I '·4-40 a I •·3-43

E.-.tudos Superiores
de Operações e Admi~
ni'itra(,.<-)o Militar
E..,tudos. Superiores de
Oreraçôes e Admmistraçào Militar

...,

-Oficial de Educação Física, Desportos e Recreação e Oficial de Moto~
mecanização do Estado-Maior da 4• Região Militar- Juiz de Fora- Minas
Gerais- 1949.
-Ajudante de Ordens do Exmo. Sr. General Emílio Ribas. subchefe do
Eswdo-Muior das Forças Armadas- 1953.
- Ofidal do Estado~ Maior da 4• Divisão de Cavalaria- Uruguaiana
- Rio Grande do Sul -1957.
-Adjunto da 2• seçào do Estado~ Maior do Exército- Rio de Janeiro
- Guanabara - 1958.
..:..._Instrutor de Logística da- Escola de Comando e Estado-Maior do
Exêrcíto- Rio de Janeiro -Guanabara - 1959 e 1960.
-Adjunto da Divisão de Estudos e Pesquisas da Escola de Comando e
Estado-Mail. r do Exército- Rio de Janeiro- Guanabara- 1962 e 1963.
-Oficial da Secretaria do Conselho de Segurança Nacional - Rio de
Jafleii-0- Guanabara - 1964.
-Comandante da Es~.:ola de Educação Física do Exército- Rio de Janeiro -Guanabara- 1967 e 1968.
-Chefe da 3• Seção do Estado-Maior Geral do II Exército- São Paulo - Estado de São Paulo - 1969 e 1970.
2.Funções Cit"is
-Gerente de Recursos Humanos do Programa de Expansão de Melhoria do Ensino (PREMEN), do_ Ministério da Educação e Cultura 1970/1971.
-Gerente de Projetos Educacionais Especiais do Programa de Expan~
são e Melhoria do Ensino (PREMEN), do Ministério da Educação e Cultura
- 1972.
- Suhsecret(uio Geral do Ministério da Educação e Cultura 1973/1974.
- Diretor Administrativo da Telecomunicações Brasileiras. S.A.- TE~
LEBRÂS- 1974/1975.
- Diretor de Recursos Humanos da Telecomunicações Brasileiras S.A.
- TELEBRÂS- 1976/1979.
-V ice-Presidente da Telecomunicações Brasileiras S.A.- TELEBRÂS
(Funç;io atual)- 1980/1981.
IV- CONDECORAÇêlES

12·10·44 a 14-3-45

t. Ordem do :'\férito Militãrgrau de c~valeiro - 1965
grau de oficial - !972

Escola de Educação
Fh!C<I do Exén.:ito
Escola de Aperfei~o,:oamento de Oficiais
do E.:{én.:ito
Escola de Comando
e Estado-Maior do
ExJ>.rcitu

27-4-48 a3·1-49

2. -ürdern Nacional do \térito E4ucativo - 1973
]. Medalh!l. de 30 anos de Senico - Exército
4. Ordem do Mérito do Distrito Federal - 1982

United States Army
Command and Ge
neral Staff College
do Exército dos Es~
tados Unidos da
América

2~6--61

l'llO

Arert'e1çoumento

Junbode 1982

15·2-50 a 20-12-50

José Ornellas de Souza Filho 19-2-54 a 20-12·56

•

•

•

Coronel RI

PROJETO DE DF.CRF.TO lEGISLATIVO :\9 5, DE 1982
(N., 125/~2. na Câmara dos D~!putados)
Aprm:a o texto do Acordo de Cooperação Científica. Tecnológica e Técnica entre- o Goyerno da República Federath•a do Brasil e o
Gmerno da República Argelina Democrática e Popular, concluído em
Rra~ilia, a 3 de junhf' de 1981.

30-6-62

Outros

Inúmero~ Curso~. Encontros e Seminários nas funções civis que exerceu.

III- PRINCIPAIS ATIVIDADES E FUNÇêlES EXERCIDAS
I - No<i 30 ano~ de efetivu senh:o no Exército
-~ Olicii-11 Cnmandante de Seçào de Unidades do Exército nas seguintes
Un\dade.;,·
'"' RAM- Cruz Alta- Rio Grande do Sul- 1943 e 1944.
n~ GMAC- Santos- São Paulo- 1945.
I \IRO 105- Viln Militar- Guanabara- 1946 e 1947.
- Oficial Comandante de Subunidade incorporada do Exército. nas segulnt~s Unidades:
-~I~' Kf) 105- Vila Militar- Guanabara- 1947.
Reg1mento Escola de Artilharia- Deodoro -Guanabara- 1951 e
!952.

O Congresso Nacional decreta:
Ar L 1Y Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cientifica.
Tecnológica e Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Govl!rno da República Argelina Democrática e Popular, concluído em
Bra;íla, a 3 de junho de 1981.
Art. 2<~ E~te DecrdÕ Legislativo entra em vigor na data de sua publi~ução.

MENSAGEM N• 548, DE 1981
E'<celentíssimo-; Senhores Membros do Congresso Nadonal:
De conformidade com o disposto no art. 44, inciso I. da Constituir,:ão Fe~
deraL ti!nhq a hora de submeter à elevada consideração de \\).~.sas Excelên~
ci~c;, 1.1companhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
d.as Rei<JçÕe<: ExteriOre'l, o lt>:ro;to do Acordo de Coope-ração Científica. Tecnológica e Té..:nica entre o Governo da-República Federativa do Brasil e o Governo da República Argelina Democrátk-.a e Popular, condoído em Brasília,
a 3 de junho de 1981.
Brasíli3 . .30 de novembro de 1981. -João Fiqueiredo

•

Junho de 1982
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EXPOSJÇÀO DE MOTIVOS DAl/DCOPT/DCTEC/DOP/2175/644
(8461 (A28), DE 24 DE NOVEMBRO DE /98l"DO' SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
A Sua Excel~ncia o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente da República.
Senhor Presidente:
Por ocasião da visita a Brasília. em junho úJtimo, do Ministro das Finanças da Argélia M'hamed Yalá, foi co.ricluído um Acordo de Cooperação
Científica, Tecnologica e Técnica entre. os Governos brasileiro e argelino.
2. O Acordo, que tem por objetivo principal o desenvolvimento da
cooperação mútu:.t nos campos científico, tecnológicO -e féCnico, em consonância com os objctivQs d~ prOgreSso social e econômico do$ dois países, prevê o intercâmbio de experiências,. informações.e d.ocume_ntaçãp, além de estimular visitas de cientistas, pesquisadO.res, bolsistas_e peritos a instituições es..pecializadas do Brasil e da Argélia.
3. O Acordo estipula, ainda, que a cooperação será desenvOlvida atra.vés de programas definidos, periodicãmente, por via diplomáticâ.; além disso,
dispõe que organizações"(:: inStiUl.iÇões dos dois paíSes poderão concluir pfdto:.
colos ou convênios com··vístas a prontõVer a 'cOOperação tetíproca, inClusive,
em matérias relativas .a lice~ças de fabricação, utfliz.ação e intircâm.bio de patentes, etc~
4. O Acordo, dada sua natureZa, necessita de_ aprovação do Poder Legislativo para sua entrada cm vigor-:- Por tal motivo, submeto à alta consideração de Vossa Excdéncin projeto de Mensagem a.o CongreSso Nacional para
que, se assim houver por bem, Vossa Ex.:elência o envie à apreciação Iegislativa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente,.os protestos do meu mais profundo respeito.- Ramiro Saraiva Guerreiro.
ACORDO J2.E COOPERAÇÃO CIENTIFICA, n;:c~QLOGICA E
Ti::CN!CA ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICP, FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DA. REPÚBL!CA_A,_RQELlNA -..
DEMOCRÁTICA E POPULAR
O Governo da Repúbfíca Federativa do Brasil
e
O Governo da República· Argelina Democrática e Popular,
Desejosos de desenvolver a cooperação cieiltífica, tecnOlOgicã·e-íéChiCa
entre os dois países,
Acordam o seguinte:

Artigo l
As Partes Contratantes comprometem·se a prestar-se mútua cooperação
nos campos científicos, tecnológico e téCniCo, atraves·da tr.oca de experiências, com vistas a favorecer o desenvolvimento ec.onôm.íco_ ~- ..Sociard.9_s Q_ois
países.

Artigo ll
As Partes Contratantes compromentem-se encorajar e a facilitar a realização de programas· e projetos de cooperação científica, teCnológica e téc-nica;
em consonância com os objetivos do desenvolvírriento econõrilico e sqcial dos
respectivos países.
Artigo III

•

A cooperação cientffiCa, "tecnOlógica e técniCa, preVista ·noS Artigos I e II
do presente Acordão, compreenderá principalmente:
a) concessão de bolsas de estudo cíe"ntífícas e têc_nicilj_- e eStãgiõS de especialização, de acordo com modalidade a serem estabe.lecid~.s de cÇtmurt) _acoi~ _

do;

•

b) interCâmbi~ de peritos, professores e técnicos;
c) elaboração conjunta de estudos e projetes suscetíveis de Contribuir

para o desenvoivimento econômico· ·e-·sodâl dos dois países;
d) toda outra forma de cooperação científiCa, tecflOlõgii::a e técnica, inclusive a formação prática de artesãos (árte ·moderna t! tradicional). de técnicos e de quaisquer outros profissionais i"ndicados pelas Partes;
e) intercãinhio de cientistas, pesquisadores, especialistas .e bolsistas;
f) intercâmbio de informações e de docu.mentação cientifiça,_tecn_çlóg~ç~
e técnica;

g) organização de seminários científicos, tecnológicos e técnicos. de es-

tágios e conferências sobre questões que interessem os dois paises;
h) identificaÇão conJunta de problemas cíentffiCos, tecnológicos e .técnicos, elaborll:ção e execução de Programas e projetes conjuntos de pesquisas,
com vistas a realizações nos domínios industrial e agrícola, entre outros, bem
como à troca de experiências e conhecimentos técnicos que resultem dessas
pesquisas.

Artigo IV
Os salários, estatuto e condições de reáutame.nto dos peritos, professores e técnicos dos. dois países deslocados em missão, conforme o Artigo III,
serão determinados mediante Convênio de Aplicação a ser concluído entre as
d~as Part~.§.

Artigo

V

Cada uma das Partes se compr<?mente a conceder, em seu território, ao
pessoal em missão da oUtra Parte," todas as "facilidades necessárias ao cumpriffiento de suas funcões no ·âmbito do. presente Acordo.

Artigo Vl
l. Proiiramas períóáícõS-s"ei-ãO definidos por via diPlomática, com vistas à
re"alizaçãO dos objetivos do. presente Acorda. Tais ·prOgramas deverão especificar os telnas ·a ·serem desenvolvidos, suã-e.Xterl"são e as formas de cooperação, bem como as condições e cláusulas financeiras ~ eles relativas.
2. O Min!sté_rjo Qa_s R.ç_laç9~~ !!_:~tMi.9ICS da ~~g_fl_QJic::t_ federativa do
Brasil e o Ministério de Negócios Estr~ngeiros da República Argelina Democrática e Popular zelarão pela aplicação d8:s disposiçÕes do presente Acordo e
a"pres~ntarã:o à Co':rlissão. MiSià govúnarriefltal.brasileiro-argelino relatório
referente ao estágio de sua .ex"ecução...

Artigo Vll
1.

As Partes Contratantes encorajarão o intercâmbio de informações,
de documen~açào e d~_p_~ritç.~ ~ntre os o_rganiS.mos respectivos dos dois países,
no.s campos das patentes e licenças.
-: t .. ~Q..qu_adr_Q_dº Qr_e~t:Il.!.~. ~g~do,_p_f9~0~0!()s ou convênios destinados
ª·promover o de}envolvimento da cooperação entre as organizações e instiWk9e.~ __de4_is;a_das à c_iênc~a e à tec.n~logi~ _se_~ão aSSinadOs, de conformidade
com as leiS-e regul~ffie-nto~ ~m- \~igur e~ cadã Um dos países.
3. Tãísprotocolos e convênfõs c"onterãO, se for o caso, cláusulas relativas às modalidades. de con_cessão de licenças de fabricação, de utilização e intercâmbio de patentes, bem como aquelas que regulem sua exploração conjunta e suª- utilização, seja na produção, seja em outros setores.

Artigo Vlll
I.
tos de

O pre.<;ente Acordo entrará em vigor na data da troca dos instrumenratifi~açãÕ. - ..
--. ·-

2. O presente Acordo permanecerá em vigor por um período de quatro
anos, renovável por recondução tácit.a, por novos períodos de quatro anos,
salvo denúncia de uma das Partes. Con.tra.tantes, notificada por escrito com
antecedência de seis mese_s_. Nesse ca~o. as Partes regularão, mediante entendimentos específicos, o deStino das iniciativus tom3cdas no âmbito do presente_
Acordo.
Feito em Brasflia, aos 3 dias do mês de junho de 1981, em três exemplares originais, ·nas línguas portuguesa, árabe e francesa, sendo os três textos
igualmente autênticos.
~e!O dov_erno_da Repúblí~ _Federativa do~ Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo da República Argelina Democrática· e_ Popular; M'hamed
Yafá
_(Às Cofr!.issões· d"ê Kefações E:üeriores, de Educação e Cultura e
de Econofnia.l
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 6, DE 1982
(N' I I6/82, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto

do Acordo de--Cooperação Cientffica·e Tecno-

tóidci:t eiítri! o· Governo dil:República Federaiivã. do Brasíl e o Goverrt(l da República Socialista da Romên.ia, assinado em BrasHia, a
12 de maio de 198!.
O Congresso Nacional decreta:
Art. ls> Fica aprovado o texto do Ãc0rdo de Cooperaç.âo Cil!ntífica e
Tecnológíc(!_entre o GoverQo_.Qa RepúQ..is_a_f_e9~rati'!'~ 9-9 Brasil e o Governo
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da República Socialista da Roménia, assinado em Brasília, a 12 de maio de
1981.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor. na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 2I3, DE 1981
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:

Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de Cooperação_ Científica __ e
TecnOlógica entre o Governo dil Ripúbica F"ederativa do Brasil e o Goverrio
da República SOcialista da ROmê-nia, asSinado eni Brasília, a 12 de maio de
~~~~
1981.
Brasília, 9 de junho de 198L- João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N•
DE-1IjDCTEC/DAI/58f692(B46)
(F44), DE 2 DE JUNHO DE 1981, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveíra Figueiredo
Presidente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de levar ao alto conhecimento de VoSsa Excelência que
foi assinado no dia 12 de maio do corrente, em BrasíKa, por ocasíão-da V-isita
do Ministro _dos Negócios EstrangeTrõs d-a RePúblicà d~ RomêOia~ Senh_or
Stefan Andrei, Acordo de Cooperação Científica e Tecn'olôgiCa enfre o -GOverno da República Federativa do Brasil e o Governo da-"República Socialistada Romênía.
-2. A intenção di! negociar este Ãcordo constou da Solene Declaração
Conjunta assinada entre os Presidentes Ern-esto Geisel e Nicolae Ceau-sescu,
por ocasião da visita deste Chefe de Estado ao Brasii, em junho de t"975.
3. O novo instrumerifo --vem ampliar a base instiiucion,.af da cooperação
existente entre os dois países estendendo-a ao _campo de pesquisas em dive_rsas
áreas, dentre as quais se destacam novas fontes de energia, extração e- processamento de óleos e gases naturais, quírriica e petroq_t.iímlca"; iTsiCa nUclear, minas e geologia, usiil-aS e equipamentOS energéticos, metaiuÍ'gia, agricultura pecuária e transporte.
4. As áreas que deverão ser objeto -de pes(juisa conjunta, além de constituírem prioridade de planos brasileiros de desen.volvimeÍtto, têin, via de regra, contribuído para o incremento do intercâmbio comercial entre os dois
países.
S. PoLoutro lado, hâ íriteresse jJolitico ria a-mpliação âa base illstitucional em que se desenvolve o comércio bilateral, cujo potencial tem ainda muito
a ser explorado, especialmente do ponto de vista das exportações brasileiras.

6. Diãnte do exposto, elevo à sua alta consideração a inclusa minuta de
Mensagem ao Congresso Nacional, para que, caso Vossa Excelência esteja de
acordo encaminhe à apreciação do Poder Legislativo o texto do Acor~o.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre-.
si dente, os protestos do meu mais profundo r~speito,_- Ramiro Saraiva Guerreiro.

.,Junho de_ 198.7

se e benefícios mútuos, igualdade e reciprocidade, em s.etores a serem estabelecidos por via dipl~mátiCa.

•

~rtigo!!

A cooperação a que se refere o presente Acordo será desenvolvida, especialmente, através de:
a) investigãção conjurita de prOblémâs científicos é técnicos, com vistas
à utilização prã~ica dos resultados obtidos;
b) intercâmbio de resultados de pesquisas e experiências, inclusive de licenças, entre institutos, univerSidades, -coinp'ânhias e outros organismos;
c) intercâmbio de delegações de cientistas e representantes de organizações industriais e comerciais interessadas nessa coOperação;
d) intercâmbio de informações e documentação, científica e tecnológica;
e) organiZação de seminários, simpósios e conferênéias;
!)_ outras formas de cooperação cient(fica e t_~cnológica a serem acordadas
pelas Partes Contratan_!_e>F. __

•

A r ligo lll_ As P_artes Cantt;atantes pOderão concluir Ajustes Complementares
ao presente Acordo, com base nos quais se desenvolverá a cooperação entre
os organismos, instituições e companhias coinpeterltes de ambos os países.
-2. --Cada Ajuste Comph;ment~r determinará os organismos que terão a
seu cargo a implementação de programas e projitos ,9-ele_decorrentes, estabeleCerá as condições em que se realizará a cooperação, determinará os limites
de responsabilidade de cada uril dos organis_mos, instituições e companhias
interessadas no projeto específiCo, os procedimentos de execução, as obrigações, inclusive fioanc~h:as. bem como fixãrá o número de cientistas e especialistas necessários para a execução dos programas e projetes indicados.
3. Os referidos Ajustes serão negociados por via diplomática, ou durant~ Re_uniões da Comissão Mista referida no Artigo IV, e entrarão em vigõr
por troca de notas.
1.

Artigo/V
As Partes Contratantes convêm em criar, no âmbito da Corriissão
Mista Brasil-Roménia, prevista no Artigo XXVII do Acordo de Comércio e
Pagamentos_, assinado em 5_de junho de 1975, uma Subcomissão de Cooperação Cientifica e Tecnológica, que terá a incumbência de deliberar sobre os
assuntos relacionados com a execução do pre-sente Acordo e dos Ajustes que
lhe forem complementares, especialmente através do exame, discursão e elai)oração. dos programas e projetes destinados à consecução de seus objetivos,
da avaliação periódica -dOs resultadoS illcançados e da formulação de recomendações para ambas as Partes.
2. ~-ús=C)(&ãniSrrios a que refere 6-ãftigõ III _da _i,reserite Acordo deve~Õ- submeter à Subcomissão de Cooperação CientífiCa e Tecnológica os resultados de seus trabalhos e as propostas par_a o desenvolvimento ulterior da
cooperação. A Suhcomissão deverá submeter à Comissão Mista BrasilRomênia os mencionados resultados e propostas.
3. Nos intervalos entre as reuniões da Comissão Mista e da Subcomissão de Cooperação Científica e Tecnológica, os contactos entre os organismos executivos, no quadro do presente Acordo, serão assegurados por via diploináficã. ·
L

se_

Artigo V

ACORDO DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA SOC!ALfSTA
DA ROMENIA
O Governo da República Federativa do Bràsil e·o GoVerno d·a liepúblicã
Socialista da Romênia,
Desejosos de fortalecer a cooperação entre ambos os paises no caÍnpo da
ciência e âa tecnologia, com base nos princípios do respeito à soberania e da
não-ingerência nas assuntoS- internos.
-Considerando o mútuo benefício que o desenvolviriiento das relações
científicas e tecnológicas poderá trazer para ambos os países,
Convêm no seguirite:

Artigo I
As Partes Contratantes promoverão o desenvolvimento da cooperação
entre os dois países no campo da Ciência e da tecnologia, com base no interes-

Cada instituição, organismo ou companhia arcará com as decorrentes de
sua participa-ção nas ·atívidades de cooperação previstas no presente Acordo,
de conformidade com as leis vigentes em cada país, a menos que o Ajuste
Complementar dispon-ha de forma diversa.

.-

Artigo VI
As Partes Contratantes tomarão todas as medidas cabíveis para o cumprimento do_ disposto no presente Acordo e, para tanto, proporcionarão as
facilidades necessárias, de conformidad-e- com as leis vigentes em cada país.

Ar(jgo VIl
O pessoal enviado por uma Parte à outra~ -para os fins de que tratam os
Artigos II e III do_ presente Acordo, submeter-se-á às disposições da legislação nicional do pa~s reCeptor e não poderá dedicar-se a qualquer atividade
alheia a suas funções sem a autorização- prévia de ambas as Partes.

•

•

Artigo VIII

Cada Parte Contratante notificará a outra do cumprimento dos re-_
quisitos legais internos nec"essãriOS à aprovação do presente Acordo, o qual
entrará em vigor na data da última- notificação.
2. -0 presente Acordo terá a vigência de cinco anoS, e setã renovado automaticamente, por periodos iguais- e sucessivos· a menos que unia das partes
notifique a otitra de- sua decisão de denunciá-lo. Nesse caso, a -denúncia surtirã efeito noventa dias após a data do recebi_mento da notificação-.
3. O término do presente Acordo não afetarã o cumprimento dos Ajustes Complementares em vigor, que serão implementados até sua conclusão, a
menos que ambas as Partes decidam de forma diversa .
Feito em Brasília, aos 12 dias do mês de maio de 1981, em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa e romena, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva GUerreiro.
l.

.

Pelo Governo da República Socialista da RQmênia-: Stefan Andrei.
(Às Comissões de Relações Exteriores, de Educação e Cultura e
de Economia.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE 1982
(N• 124/81, na Câmara dos Deputados) ~
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e
Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover~
no do Reino da Arábia Saudita, concluído em Brasília, a 13 de agosto

de 1981.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica ã.provado o texto do Acordo Básico-de Cooperação Ciéntffica e Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Arâbia Saudita, concluído em Brasília, a 13 de agosto de
1981.
Art. 29 Este Decreto Legislativo e~tra em vigor na data de sua PubÜcação.
MENSAGEM N• 582, DE 1981
Excelentíssimos Senhores Membros do Con_gres~Q Naci9~al: _____ _ _
De conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Relações Exteriores, o texto do Acordo Bâsico de_Çooperação Científica
e Técnica entre· OGoverno da República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino da Arábia Saudita, concluído em Brasília, a 13 de agosto de 1981.
Brasília, 30 de novembro de 1981 -João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DOP/DCOPT/DCTEC/DAlf276j644(B46)
(El4), DE 26 DE NOVEMBRO DE 1981, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES.

•

•
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junho de 1981

A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo
Presidente da República.
Senhor Presidente:
Como é do conhecimento dt:; Vossa Excelência~ o Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre ó Brasil e a Arâbía Saudita foi assinado?
em Brasília, a I 3 de agosto último, durante a visita oficial de Sua Alteza Real
o Príncipe Saud AI-Feiç3.1, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Arãbia
Saudita.
2. O referido Acordo visa- a intensificar e sistematizar a cooperação
científica e técnica ·entre os dois países, especifica as forinas dessa cooperação
e dispõe sobre os privilégios e imunidades de que gozarão os peritos de cada
país a serviço no outro.
3. O Acordo estabelece ainda um mecani~mo de C:onsultas mútuas que
permitirá- a introdução de quaisquer modificações nos programas conjuntos
de cooperação, julgadas necessárias, de comum acordo, para adequã-los aos
respectivos planos e políticas de desenvolvimento global, regional ou setorial.
4. Permito-me, pois, encarecer a Vossa Excelência a conveniência do
Go_ve_wo brasileiro ratificar o presente Acordo, sendo para tanto. necessária a
prévia aprovação do Congresso Nacional, nos termos do art. 44, inciso I, da
Constituição Federal.
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5. Nessas condições, tenho a honra_ de submeter projeto de Mensagem
para que Vossa Excelência, se assim houver por bem encaminhe o texto do
Acordo à apreciação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre-Sídente, os protestos do meu mais pi-o fundo respeito- Ramiro Saraiva Guerreiro.
·
·
ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA E TE:CNICA ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DO REINO DA ARÁBIA SAUDITA
O Governo da República Federativa do Brasil
e

O Governo-do Reino da Arâbia Saudita,
Desejosos de fortalecer os tradicionais vínculos de amizade existente ent!e am9os -~s país~,
Considerando o interesse comum em acelerar o desenvolVimento Social e
econórriicO -de seus respectivos países, e
Conscientes de que o apoio à cooperação científica e técnica e ao intercâmbio de -~onhecíment~s cult~rais, científicos e t~nicos entre ambos os países contribuirá para a·co-nseCução destes objetivOS.
- AcOrdam o seguinte:
Artigo I
As ~artes Contratant~ dese_!lvc;>lverã_o_ a_ c~oper:ação científica e técnica
entre ambos os países com a finalidade de contribuir para a melhor avaliação
de seus recursos naturais e humanos, esforçando-se para que os programas
decorrentes do presente Acordo Bâsico sç ajustem a seus respectivos planos e
políticas de desenvolvimento global, regional ou setorial, como apoio complementar a suas próprias metas de desenvolvimento económico e social.
Artigo II
A cooperação entre as Partes Contratantes POderá assumir as seguintes
formas:
a) intercâmbio de informação cientffica e técnica, com vistas à organiZação de meios adequados à sua difusão;
b) realização de serviços de consultoria, contratados entre, empresas e
organizações de ambos os países;
c) desenVolvimento de recursos humanos, através de visitas ou programas de treinamento para especialização, bem como de concessão de bolsas de
estudo com vjst~s à especialização científica e técnica;
d) realização de projetos de pesquisa em campos científico e técnico de
interesse comum;
e_) intercâmbio de cientistas, técnicos e peritos;
J) or'garlizaçãci -de seminários e Coitferências nos campos científico; técnico, cultural e de informação;
g) fornecimento de equipamento e materiais necessários à execução de
nOvos projetas;
M qualquer outra forl't:la de_ coope~ação que po_ssa ser acordada entre as
Partes Contratantes.
--- - ------Artigo Til

Os programas mencionados no presente Acordo serão objeto de ajustes
complementares, que incluirão os objetivos de tais programas e os procedimentos pára sua implementação, bem como as obrigações financeiras de ambas as Partes e outros itens relativos a equipamento, proteção à propriedade
da informaçã9, direitos de invenção e responsabilidades.
Artigo TV
As Partes Contratantes avaliarão periodicamente os programas conjuntos de cooperação científica e téCníca, com a finalídade de introduzir quaisquer modificações julgadas necessárias.
Artfgo V_

I. O financiamento das modalidades de cooperação definidas no Artigo II será acordado pelas Partes Contratantes, relativamente a cada programa ou projeto.
2. As Partes Contratantes·por mútuo entendimento, poderão propor o
financiamento e a participação de organizações internacionais na execução
do presente Acordo.
Artigo VT
A cooperação prevista no Artigo II do presente Acordo Básico, bem
como as modificações aos programas conjuntos, introduzidas de conformidade com o Artigo IV do presente Acordo, realizar-se-ão, por via diplomâtica,
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entre as organizaçõeS autoriZadas, em cada caso, pelas Partes Contratantes,
as quais também determinarão o escopo e as limitaÇões de sUa-Utilização.
ArtigO VII
As Partes Contratantes facilita_rão, _em seus resp~ctivo~ territórh?s, a entrada de dentistas, técnicos e p"eritOs, bem cOmo õ- de5elDPenhõ de-ruasfunções no âmbito do presente Acordo Básico.

Artigo VIII
Os regulamentos-em vígor em cada país no que respeita a privilégios e
imunidades concedidos a funcionários e peritos das Nações Unida~_serão
aplicados aos funcionários e peritos de cada umà das- ParleS Cóflti-àtani."es, designados para exercer funções no território- da outra Parte Contratante.

Artigo IX
Ambas as Partes Contratantes concordam em que sejam co_ncedidas ao
equipameriio, maquinaria -e- oUtros. iriStfüffiérliõs JiOCessâi-iOS 'à'-'-'i"iTipteffie"ntação de projetas de cooperação técriica- e- PrOgram-as de deSenvolvimento
agrícola e_ pecuário, todas as facilidades necessárias à entrada em ambos os
países, desde que tal procedfntento não cOntrarie .:iS lfstãs-de mercádoríaS- vigentes, quando da entrada em vigor do presente Acordo.

~rtiçQ.,X(~--

•

0 término ou a expiraÇãO- dO preSente--AcordO Básico não afetarão- os
programas e projetes em execução, a menos qqe as Pa,rtes Contratantes decidam o contrário.
-.-'Ü"tigo XV
O presente Acordo_ Básico poderá ser denunciado por qualquer uma das
Partes Contratantes, e_seus efeitos cessarão seis meses após a data da respecti~
va notificação por via diplomática.

F~ito Cm BraSília, a_ÕS 13 di~S _ dQ~~Ú ~~ a$ost.~ ci$ I 981, correspondente
ao dia I 3 de Chaual áe-140 f da Hégfra,
líriguas Pooftuguesa e árabe, sendo
ambos os textos igualmente autênticos.

n·as

•

Pelo Governo âa- República -Federativa do Bras-il: ·Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo do Reino da Arábia Saudita: Saud Ibn Feiçal AI Saud.
(Às Comissões de Relações Exteriores, de Educação e Cultura e
de Economia./
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 8, DE 1982
(No 120/82, na Câmara dos Deputados)

Artigo X
Com vistas a fortalecer e desenvolver as relações de amizade e cooperação entre as duas Partes, e a obter os_ benefícios da experiência técnica e dos
meiOs de informação em cada país, bem como a- proporcionar triaiores poss-ibilidades ao-s seus nacionais de obter melhor conhecimento da cultura da outra Parte e do desenvolvimento de cada país em vários campos, ambas aS ·Partes concordam em realizar o _seguinte_:
_ _.
a) intei'câmbio de informaçõ_~soficiais entre o GÓ~ernoda R.epú'bi~ca
Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Arábia Saudita~Por interrpédio de inaterial impresso, publicações, gravuras ou fotogàtfias, -desde que()
referido material não fira a segurança nacional e os sentirri._eriios religiosOS-de
ambos os países;
b) incentivo ao inte~c~mbio dC:p.ro~~amás de ielevisã<?. d,~ -fif~es deradiodifusão e docunientáriós qUe-remtãm aSpectos do d·esenvol~imento e do
progresso de cada um dos _países, no_ quadró d·a }JolítiCa--gC_r~l dt: lnfoinlaÇão,
em Vigor- em Cãda país; -- · - ·- --·-· .c) intercâmbio de expeiiêncíastécnicas e ~e- inf~n:n~ção _ll~s c_ampps dá
radiodifusão, televis1io e imPrensa. As autorid3.ctes eSPecializadas de ambas as
Partes nesses campos coordenarão este trabalho e tomarão as providências
necessárias à sua implementação;
d) incentivo ao intercâmbio de.delega_ções de repr~entarltes dajmpre_!}§ª _
infõrffiatfvii de ambos os países, desde que <?_pars anfi1riã_~_&_aí-"árii3.-~?da a assistência possível às referidaS delegáções para- que estas- possam -desempenhar
suas atiVídades de informação, dentro dos llmift!s daS
ãPHCáveis em
cada país;
-·----

-normas

e) incentivO e.assiStêilcíi à -COCiPeiação Cortjüfúi-e'IltT~e_-edh9!~S -~-~t~_b~
Iecimentos de imprensa em instituições de ~d~ país,dent_r_Õ daS-.PõsSiQÜidã~
des disponíveis daquelas instituiçõ.es e no âmbito das n-ormas aplicáveis;
fj revisão e atuafização do presente Acordo, seffipte que necessário, seja
para introduzir sugestões levantadas, seja par~, fazer as_ emeudas c}ue ambas
as Partes decídirem.
- -

Artigo XI
As Partes Contratantes, de conformidade com o Artígo V, concordam
em assegurar que as organizações ligadas à execução dos programas e projetes decorrentes do presente Acordo proporcionarão, aos cientistaS, fécni~os e
peritos visitantes, o apoio -logítisc_6__ e informativ-o,: além das facilida-des de
transporte necessárias ao desempenhO de suas funÇões esP-éffiCas, AI0jaffien_to adequado e facilidades de manutenção serão igualmente con~ed_idos aos
cientistas, técnicos e peritos, quando necessário.
- - ---

Artigo Xll
Cada Parte Contratante notificará a outra da -conclusão das formalidades necessárias à entrada em vigor do presente Acordo BásiCo, o qual terá vigência na data da última notificação. _

Artigo Xlli
O presente Acordo BásiCo terá a Gufação de cincCi anos, e será tacitamente prorrogado por iguais periodos a menos que uma das Partes notifique
à outra, por via diplomática, com uma antecedência de seis meses de sua expiração, sua intenção de terminá-lo_.

Aprova o texto dO -A cOi-do de CooperaÇão Cultural, Científica e
Técnica eqtre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gm:erR
no da República do Mali, concluído em Brasília, a 7 de- outubro de
198!.
-() Congi-esso Naciõrial""dci:retB.:
Art. 19_ Fica ·aproVadO O teX:lo do _A~ordo de_ Cooperação Cultural,
Científica e Técnica eiltre o Governo da RepúbliCa Federativa do Brasil e o
Governo da República do Mali, concluído em Brasília, a 7 de outubro de
1981.
-Art._ ~ ~te Dex:reto Legislativo entra em vigor na data de sua publi~
cação.
MENSAGEM N• 479, DE 1981
Excelentíssimos Senhoi'es MembroS- do Congresso Nacional:
De conformidade r;:o_I!l_ o ~isp_qsto n~ar~._44, lnci~() I, da Constituiçã_o Federal. tenhO"ã hõOfa de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acomparihado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Relações Exteriores, o texto do acordo de Cooperação Cultural, Científi~
ca_C Técníca, entre o Governo da Repúbliça. Fe_®rativa do_BrasiLe o Goverrio
da- _R_cpúbiica dó MaTi,~concJuído em Br_~!fliª' a 7 d_e oul].lbro de 1981.
Brasília, 9 _de novembro de 198 I. -Antônio Aureliano Chaves de Mendonça.
EXPOSIÇÃO DE MOTJVOS N• DAF-1/DAI/SAC/254/640 (li46) (A49),
DE 4 DE NOVEMBRO DE 198J, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇélES EXTERIORES.
A Sua Excelência o senhor
Antônio Aureliano ChaVeS- de Mendonça,
Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da
República.
Senhor Presidente:
-~;:--conforffie é do conhecirilento de Vossa Excelência; por ocasião-da visita
ofiCial ao Brasil"dO Presidente_ da República do MaiL General Moussa Traoré; foi assíilado. em Brasília, no dia 7 de outubro de 1981, um Acordo de Cooperação Cultural, Científica e Técnic3. entre -o -Brasil- e o Mali.
~- ~.--A'-ReplibliCa do Mali tenl demoflstrada" grilridc interesse em dinamizar a cooperação com o· Brasil, sobretudo nos campos da agricultura, construção rodoviária, hidroeletricidade em mineração.
3. A conclusão do Acordo de Cooperação Cultural, Científica e Técni~
ca-visa a dotar as relações entre o Brasil e o Mali de um quadro jurídico suscetível de nortear as modalidades de cooperação e as formas de sua execução.
4. Nessas condições, tenho a honra de submeter projeto de Mensagem
ao Congresso Nacional, para que Vossa Excelência se assim houver por bem,
encaminhar o texto do referido Acordo à apreciação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos. do meu mais profundo respeito.- Ramiro Saraiva Guer, reiro.

•

•
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ACORDO DE COOPERAÇÃUCULTURAL, CJENT1FICA E Ti:CNICA
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO MALI

Pelo Governo da: Repllõlica Federativa do Brasil: Ramiro Sarah·a Guerreiro.
Pelo Qoverrio da República do Mali: Alioune 8/ondin Béye.

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República do Mali,
DESEJOSOS de promover o conhecimento mútUO e a melhor compreensão entre os dois pafses,
CONSIDERANDO a necessidade de criar -conçiições que permitam o
acesso às experiências e conhecimentos esp-ecíficos adquiridos pelas Partes
Contratantes nos domínios da cultura. da ciência e da técnica,
CONSIDERANDO que esse intt!rcâmbio de experiência p-oderá ser de
aplicação imediata e de grande eficácia, posto que desenVolver-se-á entre países em vias de desenvolvimento, com condições _de meio ambiente semelhante,
DESEJOSOs-, de acelerar a formação e o aperfeiçoamento de seus quadros profissionais nos domínios da cultura, da ciência e da técnica,
Acordam o seguinte:

(Às Cornissões de Relações Ex terrores, de Educação_ e Cultura e
de Economia)
.

Artigo I
As Partes Contratantes desenvolverão a co-õperação cultural, científica e
técnica. particularmente nos campos da educação da çiência, da cultura, dos
esportes, da saúde pública, da agricultura, da indústria, da formação e do
aperfeiçoamento dos quadros técnicos.

Artigo li
As características e o alcance _das diferen._t~ mo_9alictad,es_de _cqoperação
em cada campo, bem como os meioS de execução, serão definidos em Ajustes
Complementares a serem acordados pelas Partes.

Artigo III
Cada parte Contratante organizará visitas de estudo d_e funcionários en~
carregados de definir, formular c executar os planos e programas de d~senvol~
vimento d_e seu país, com vistas a conhecer as cOndições e facilidades existentes na outra parte, nos domínos da cultura, da ciêriCTã e da técriica.

Artigo IV
A cooperação prevista no Art. I serâ estabelecida com b@se nos_con_heci~
mentos adquiridos durante as visitas meilcíoifadas no Art. III,. através das se:
guintes modalidades:
a) intercâmbio de técnicos;
b) intercâmbio de info_rm_açõcs sobre assuntos de.interess~ ÇQ01U,m;
c) envio de equipamento indispensável à realização de projetvs específi~
cos, e
dj formação e aperfeiçoamento profissional nos domínios mencionados
no Art. I.

Artigo V
Os programaS e projetes de form-ação- e di: aperTeiÇ:Oãmenlo profiSSional
poderão ser implementados através do recebini.ento de bolsistas e do envio de
professores ou pessoal técnico qualificado.

Artigo VI
A Parte Contratante que receber os técnicos e professores mencionados
no Art. V tomará todas a_s _m_ç_çlídas neçess_ârias par~_ facili~ar s~_a- _I?ÍsSãd.

Artigo VII

•

Os meios de financiamentos dos programas de cooperação técnica ou
dos projetas específicos serão definidos, em cada caso, nos Ajustes Complementares pertinentes.

Artigo VIII
1. O presente ACOfâo entrará definitiva-irieiliC em -Vigõr na data da troca dos instrumentos de ratificaÇão e te-rá -vigência ifláeTinida.
2. O presente Acordo poderá ser denunciãdo por qualquer das partes
Contratantes. A denúncia surtirá-efeito 90 (nov~ntà) dia~ após a data de recebimento da notificação respectiva. A denúncia nãó afetará Os prOgramas e
projetas énl execução, a menos que as Partes decidam di.versam~nte.

Artigo IX

•
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIO:-IAL tSecào 11)

Qualquer divergência quanto à interpretação e à execução do presente
Acordo serã esclarecida por via diplomática .
Feíto em Brasília, aos 7 dias do mês de outubro de_1981, em dois exemplares, nos idiomas português e francês, sendo ambos os textos igualmente
autênticos.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 71, DE 1982
(N' 1.630/79, na Casa de origem)
Cria incentivos à teleducação.

O Congresso Nacional deCreta:
Art. l~' As empresas privadas de rádio, de tele:visão e os proprietários
de jornais poderão, até o exercício financeiro de 1990, excluir de seu lucro real
apurado o dobro das despesas ocorridas na produção e divulgação de proje·
tos_ ou programas educativos, realizadas diretamente ou através d.e instituições voltadas para a Educação, pesquisas científicas e.tecnolôgicas, des_en·
volvimento cultural e artístico, sem prejuízo de outros incentiyos fiscais exis·
tentes.
§ I'~ A exclusão a que se refere o caput deste artigo não deverâ exceder,
cm cada exercício financeiro, a lO% (dez por cento) do lucro real apurado,
podendo as despesas não deduzidas no exercício financeiro correspondente
ser transferidas_ para dedução nos três exerç_ício_s fi_na_nceiros subseqüentes.
§ 29 Para os fins desta lei, entendem-se por de,_.;;pesas ocorridas na produção e divulgação de projetas ou programas educativos a diferença entre os
gastos efetivamente n~alizad,os e os eventuais ingressos provenientes de patrocinadores.
Arf 2-'1
Projetas e progrã-m8.S edu_catiVOs, para serem beneficiados
pelo preceito do ait. 1I' desta lei, d_cVerão-__~tencter aos seguintes -requisitos:
I -ter por objetivo o apoio ao ensino regular ou supletivo em quaisquer
de seus graus;
II - adaptar-se às exigências da -legh[ã.çào federar do ensino;
III - não oferecer um custo-aluno superiOr ao custo·aluno do ensino
oflcial, no grau competente, apur-8.do em fndices fornecidos pelo Minístério
da Educação e Cultura.
· - " Art. J9 As empresas-de qualquer natureza, rurais ou urbanas, que instalarem centros de recepção de projetes ou programas educativos previstos
no cdput"do art. 1I' desta lei, aparelhando-os adequadamente, contratando
monitores para a orientaÇãO- dós estudOs e distfíbuíndo gratuitamente o inaterial didático correspondente, podedlo deduzir-as despesas eretivamente realizadas da contríbuiÇào do salário-educação prevista no art. ]I' do Decreto-lei
n'i' 1.422, de 23 de_ outubro de 1975, além de poderem excluí-las do lucro real
apurado, até o exercício financeiro de 1990.
Art. 41' Para a instalação de centros de recepção dos projetas ou programas de educação. preenchidas as condições estabelecidas no art. Jl' desta
lei, os munícípios-póâerao né1eS. enlpf'"egai"Verbas do Fundo de Participação
dos Municípios.
Art. 5'~ O Ministério da Educação e Cultura, as Secretarias de Educaçlo e CUltura dos Estados, Territórios e Distrito Federal, os municípios e
as-entidades assisteOciais e Cducaç-~_<:mã.iS ciue -re~hámsu_bvençôés ou auxilias
do Poder Público deverão colabol-ar Ila inSt8iaÇãõ de- centros de -recepção dos
prOjetOs ou prÕgranias- de educaçao.
Art. 61' Os projetas e programas teleducativos -dirigidos, ao ensino supletivo de primeiro e segundo graus, contarão com exames próprios, organizados pelas autoridades dO- etiSiitO-ae cada Est.ado, sob orientação do Ministério da Eduçação e Cultura._,
-- Art. 711 Os_ projetas e programas educativos beneficiados pelo art. 11'
desta lei não poderão conter, direta ou indiretamente, clara ou subliminar-mentE:-, qualquer conotação político-partidária, bem como não poderão comportar mensagens comer:ciais ou político-partidárias durante sua apresentação.
Art. 8'i' O Poder_ ÉxCcutivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa} dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 9'~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-Se as disposições em contrário.

·-os·

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 1.422, DE 23 DE OUTUBRO DE \975
Dispõe sobre o

Salário~ Educação.

Art. {9 _Ó Sal~rio-Educação,--pre~iSio no art.--178 da Constituição~ sCrá
calculado com base cm alfquota inddente sobre a folha do salário de contribuição, como definido no art. 76 da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960,

2358

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SC<ão II)

Quinta-feira 24

com as modificações introduzid-as pelo Decreto-lei n9 66, de 21 de novembro
de 1966, e pela Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973, não se aplicando ao
Salário-Educação o disposto no art. 14, infine, dessa Lei, relativo à limitação
da base de cálculo da contribuição.
§ I"' O Salârio-Educação serã estipulado pelo sistema de compensação
do custo atuarial, cabendo a todas as empresas recolher, para este fim, em relação aos seus titulares, sócios e diretores e aos empregados índependenternente da idade, do estado civil e do número de filhos, a contribuição que for
fixada em correspondêncía com o valor da "quota respectiva.
§ 29 A aliquota prevista neste artigo será fixada por ato do Poder Executivo, que poderá alterâ-la mediante demonstração, pelo Ministério da Educação e Cultura, da efetiva variação do custo real unitário do ensino de }9
Grn~
.
§ 39 A contribuição da empresa obedecerá aos-mesmos prazos de recolhimento e estará sujeita às mesmas sanções admínistrativas, penais_e_ demais
normas relativas às contribuições destinadas à Previdência Social.
§ 49 O Salário-Educação não tem caráter remunerafório na relação de
emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao sãlário ou à remunefaÇã6
percebida pelos empregados das empresas compreendidas por este decretolei.
§59 Entende-se por empresa, para os fins deste decreto-lei, o empregador como tal definido no art. 29 da Consolidação das Leis do Trabalho e no
art. 49 da Lei n'? 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a redação dada pelo art.
J9 da Lei n'? 5.890, de 8 de junho de 1973, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Previdêncía Social, ressalvadas as
exceções previstas na legislação específica e excluídos os órgãos- da Administração Diret:i.

... ·'· ..... -·-· ... . .. ..
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d) os serviços de infonnação, divertimento, propaganda e publicidade
das empresas de radiodifusã_o estão subordinac;ias às finalidades educativas e
culturais inerentes à radiodifusão, visando aos superiores interesses do País;
e) as emissoras de radiodifusão, excluíd_as as de televisão, são obrigadas
a retransmitir, diariam-ente, das- f9 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos
sábados, domingos e feriados o pro& rama oficial de informações dos Poderes
da República, ficando reservados 30 (trinta) minutos para divulgação de noticiário preparado pelas duas Casas do Congresso Nacional;
f) aS empresas, não só através da ,$eleção de seu pessoal, mas também
das normas d.:: trabalho observadas, as estações emissoras devem criar as condições mais eficazes para que se evite a prática de qualquer das infrações previstas na presente.. lei;
a mes1pa pessoa não poderá participar da direção de mais de uma
concessionária ou peri"T'issionâria do mesmo tipo de serviço de radiodifusão
na mesma localidade;
h) as emissoras de radiodifusão, inclusive televisão, deverão cumprir sua
finalidade informativa, d~tina.·do um mínimo de 5% (c~nco por cento) de seu
tempo para tran~missão de serviço noticioso.
Parágrafo único. Não poderá exercer a função de-diretor ou gerente de
empresa concessionária de rádio ou televisão quem esteja no gozo de imunidade parlamenta~ ou foro especial.
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Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba e dá outras providências.

Art. 34. As novas concessões ou autorizações p3.ra à serviço de radiodifusão serão precedidas de edital, publicado com 60 (sessenta) dias de antecedência pelo Conselho Nacional de Telecomunicações, convidando os interessados a apresentar suas propostas em prazo determinado, acompanhadas de:
a) prova de idoneidade moral;
h) demonstração dos recursos técnicos e financeiros de que dispõem
para o empreendimento;
c) indicação dos responsáveis pela orientação intelectual e administrativa da entidade e, se for o caso, do órgão a- que cOmpete a eventual substituição dos responsáveis.
§ J9 A outorga da concessão ou autorização é prerrogativa do Presidente da República, ressalvado o di~posto no art. 33, §59, depois de ouvido o
Conselho Nacional de Telecomunicações sobre as propostas e requisitos exi__ _
gidos pelo edital, e de publicado o respectivo parecer.
§ 29 Terão preferência para a coitcessão as pessoas jurfdicas de direito
público interno, inclusive universidades.
§ 39 As disposições do presente artigo regulaffi as novas autorizações de
serviços de caráter local no que lhes forem aplicáveis.-

...... ................. ·'-'··,. .....................
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 72, DE 1982
c(N• 4.999/81, na Casa de origem)
De iniciatíva do TribUnal Superior Eleitoral

~

CAPITULO V
Dos Serviços de Telecomunicações

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

•••••
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(Às Comissões de Educação e Cultura e de Economia.)

... ......,.,.. ___..; .. ......... '_,.

Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
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LEGISLAÇÃO PERTINENTE
LEI N9 4.I 17, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

....

Junho de 1_982

O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regiorial Eleitoral do Estado da Paraíba. os cargos constantes do Anexo
a esta lei.
Parágrafo único. Para os cargos de que trata este artigo só se nomearão
servidores cujos deveres, direitos e vantagens sejam os definidos em estatuto
próprio, na forma do art. 109 da Constituição Fedeiral.
Art. 29 Os funcionários federais, estaduais e municipais, pertencentes a
outros órgãos da Adminisfí'açãb Pública e eleitoral do Estado da Paraíba, poderão cOncorrer à transposição ou à transformação dos respectivos cargos do
Quadro Permanente do Tribunal.
-- Art. 39 As deSPesas deCorrentes do disposto nesta lei correrão à conta
das dotações orçamentárias próprias do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba ou de qutras para esse fim destinadas.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrários.
ANEXO Ã LEI N'
, DE
DE
DE 1982
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DA PARAIBA
Cargos Criados (art. 1')
GRUPO: OUTRAS ATIVIDADES DE NfVEL SUPERIOR

.. -.. .

Art. 38. Nas concessões e autorizações para a execução de serviços de
radiodifusão serão observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas:
a) os diretores e gerentes serão brasileiros natos e os técriicos encarregados da operação dos equipamentos transmissores serão brasileiros ou estrangeiros com residência exclusiva no País, permitida, porém, em caráter excepcional e com autorização expressa do Conselho de TelecomUnicações, a admissão de especialistas estrangeiros, mediante contrato, para estas últimas
funções;
_
h) a modificação dos estatutos e atas constitutivos das empresas depende, para sua validade, de aprovação do Governo, ouvido previamente o Conselho Nacional de Telecomunicações;
c) a transferência da concessão, a cessão de quotas ou de ações representativas d_o capital social, dependem, para sua validade, de autorização do Governo após o pronunciamento do Co-flselho Nacioriãl de Telecomunicações.
O silêncio do Poder concedente ao fim de 90 (noventa) dias, contados da data
da entrega do requerimento de transferência de açõ~ ou cota_s, implicará na
autorização;

Cargos Categoria FunCional

Médico
Contador

Classe

C6digo

Referência

A
A

TRE-NS-901
TRE-NS-924

NS-11
NS-5

•

GRUPO: SERVIÇOS AUXILIARES(*)
Cargos Categoria Funcional

2
2
4
2
6
7

Agente Administrativo
Agente Administrativo
Agente Administrativo
Agente Administrativo
Datilógrafo
Datilógrafo
Datilógrafo

Classe

C6digo

Referência

E

TRE-SA-801
TRE-SA-801
TRE-SA-801
TRE-SA-801
TRE-NM-802
TRE-NM-802
TRE-NM-802

NM-30
NM-25
NM-21
NM-17
NM-21
NM-17
NM-9

c
B
A
E
B
A

•
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De Provimento Efetivo
II -_Pesquisa Cieiltffica e Tecnológica
III- Diplomacia
Cargos Caregoriti ~Funcional
Classe
Cóc:ligo
Refer~ncia
IV- Magistério
V - Polícia Federal
Artífice de Eletricidade
ArtíficeVI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização
TRE'ART-703
NM-7
e Comtihicaçõés .
VII ~ Artesanato
VIII- Serviços Auxiliares
GRUPO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFICIAL E PORTARIA
IX -Outras atividadcs de nível superiq_r
X -Outras ati vidades de nível médio.
Referência
Cargos Categoria Funcional
Classe
Código
Art. 3"' Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos ou o
- nível de conhecimento aplicados, cada Grupo, abrangendo várias atividades
TRE-TP-1201. .NM-14
Motorista
Oficial E
compreenderá:
Oficial B
TRE-TP-1201
NM-9
2 Motorista
l - Direção e Assessoramento Superiores: os cargos âe direção e assesTRE-TP-1201
NM-7
Oficial A
2 Motorista
soramento superiores da administração cujo provimento deva ser regido pelo
Agente
de
Portaria
E
TRE-TP-1202 NM-11
critério da confiança, segundo for estabelecido ~m regulamento.
de
Portaria B
TRE-TP-1202 NM-6
4 Agente
II-- Pesquisa Científica e Tecnológica: os cargo~ com ~tribuições, excluPort<,ria -A
4 Agente
de
TRE-TP-1202 NM-1
sivas ou CQplprovadamente principais, de pesquisa cientifica, pura ou aplicada, para cujo provímeilto se exija diploma de cUrso superior de ensino ou ha(*) Para a Secretaria do TRE e Zonas Eleitorais da Capitaf
bilitação legal equivalente e não estejam abrangidos pela legislação do Magistério Superior.
LEGISLAÇÃO CITADA
III- Diplomacia: os cargos que se destinam a representação diplomãtiCONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA_D() BRASIL
ca.
IV- Magistério: os cargos com atividades de magistérfo de todos os
TITULO!
níveis de ensino.
Da Organizarão Nacional
V- Polícia F~deral: os cargos com atribuições de natureza policial.
....
........ ·-· ......... .. ·- ....... -· ..._.._..
..... .... .
vT ..=Tributação~ Af.recaéiaÇão e-Fiscalização: os cargos COm atividades
CAPITULO VII
de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos federais.
Do Poder Executivo
VII - Artesanato: os cargos de atividades de natureza permanente,
principais ou auxiliares, relacionadas com_ os serviços de artífice _erri suas
..• -~ ••••• ~. ·--·: •• •--- •-:s--• ·-·--·· ••••••• ~~ --~.' •.•••• -=---- ~ -----,· .. ,. .....
várias modalidades.
SEÇÃO VIII
VIII- SerViços Auxiliares: os cargos de atividades administrativas em
Dos Funcionários Públicos
geral, quando não de nível superior.
IX- Outras atiVidades de nível superior: os demais cargos para cujo
Art. 98. Os vencimentos dos Cargos do Poder Legislativo e do Poder
provímento se exija diploma de curso superior de ensino ou habílitação legal
Judiciário -nãá poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, para
equivalente.
cargos de atribuições iguais ou assemelhadas.
· X_:..;. Outras atividades de nível médio: os demais cargos para cujo proviParágrafo UnlC-õ. Respeitado o disposto neste artigo, é vedada vinCu~
mento se exija diploma ou certificado de conclusão de curso de grau médio ou
lação ou equiparação de _qualquer natureza para o efeito de remuneração do
habilitação equivalente.
pessoal do serviço público.
Parágrafo único. As atividades relacionadas com transporte, conser......... ~ .... .... •....... ·- ··-· .... ~ -· ·-~ .. ·- ..• .. ·-· ~ "'· ..... _. ~ ........ ~ . va<;:ão, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas seArt. 108. O disposto nesta Seção aplica-se aos funcionários dos Três
rão, de preferência, objeto de execução indireta, mediante contrato, de acorPoderes da União e aos funçionários, em geral, dos Estados, do Distrito Fe·
do com o _art. 10, § _7'l, do Decreto-lei n<1 200, de 25 de fevereiro de 1967.
deral, dos Territórios e dos Municípios.
-- · Art. 4"' Outros Grupos, com características próprias, diferenciados dos
§ 1"' Aplicam-se, no que couber, aos funciOnários. do. POder -Le_&islativo
relacionados no artigo anterior, poderão ser estabelecidos ou desmembrados
e do Poder Judiciário da União _e dos Estados,~ aos das Câmaras Municipais,
daqueles, se o justificarem as rteceSsidãdes da Administração, medíante ato
os sistemas de classificação e níveis de venc-imentos dos -~rgos do serviço civil
do f'odet:_ Executivo.
do respectivo Poder Executivo.
Art. 5~' Cada Grupo terá sua própria escala de nível a ser aprovada pelo
• '·---·~· ................ ·-· • ~. "=-' ~ •••• -•• ~ • ~·· • _•• ·--~-~-~~· •• -· •-•:•-· • ':. • ....,. .-. _,..... •
Poder Executivo; atendendo, primofdialmente, aos seguintes fatores:
Art. 109. Lei fed~ral, de iniciativa exclusiva do Pre.sidente da RepúbliI - Importância da atividade para o desenvolvimento nacional.
ca, respeitado o disposto no art. 97 e seu§ i"' e no§ z.., do artigo 108,_ definirá:
I I - Complexidade e responsabilidade das atribuições exercidas; e
I - o regime jurídíco dos servid~res públicos da União, do Distrito Fe.. .:::.111- Qualificações requeridas para o desempenho das atribuições.
· ·_ -deral e dos Territórios;
.
Parágrafo úriico:- Não haverá correspondência entre os níveis dos di11- a forma e as condiçõeS -de Provimento do_s ·cargos p.úblicCJS; e
versos Grupos, para nenhum efeito.
III- as condições para aquisição de estabilidade.
ArL 69 A ascensão e a prOgressão funcionais obedecerão a critérios se' ' - " • ' • - • ·-· • ~• '-'·" ··•-• • • • • ~• • • • " · - • ' • • • - · • • • " • • , , - • ~•.,.---• • • • ";"-~c• • ' , . . •
letivos, a- serem estabelecidos pelo Poder Executivo, asssociados a um sistema
de treinamento e qualificação destinado a assegurar a permanente atualiLEI N• 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970
zação e elevação do nível de eficiêQ.cia- do funcíonalismo.
Estabelece diretrizes para a classificatão de cargos do Serviço
Art. 7~' O Poder Executivo elaborará e.e:xpedirá o novo Plano de ClassiCivil da União e das autarquias federais, e dá outras providências.
ficação de Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto, observadas as
O Presidente da República
disposições desta lei,
_Art. 81' A implantação do Plano_ serã_feita por órgãos, atendida uma esFaço saber que o Congresso Nacional decreta _e eu sªnciono a seguinte
cala de pri_oridade na quar se le_varâ em conta preponderantemente:
Lei:
I - ~ implantação piévia da -refOrnla ~dmiÓistrativa. com base no
Art. 1Çl A classificação de cargos do Serviço Civil da União e das autarDecreto-lei n9 200, de 25 _de fevereiro de 1967;
quias federais obedecerã às diretrizes ~tabelecidas_n_a presente lei.
I I - o estudo quantitativo e qualitativo da lotação ,dos órgãos, tendo em
Art. 29 Os cargos serão classificad<_>s como de provimento em comissão
vis(a__ ,<! nqva estiutura e atribuições decorrentes da providência mencionada
e de provimento efctívo; cnqu-ãdfailâo-se, basicamente, IlQS seguintes Gruno item anterior; e
pos:III- a existênCia de re_cursos orçamentários para fazer face às respectiDe Provimento em ComissãO
'-:"_as de_spesas._
I - Direção e Assessoramento Superiores.
GRUPO: ARTESANATO
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__

Art. 99 A transposição o_u transformação dos cargos, em decorrência
Pratini_ de Moraes - A'ntônio Dias Leite Júnior- João Paulo dos Reis Vel!oso
da sistemática preVista nesta --ld, processá-r-s·e~-á--·-gr·adativãiD.Cnte
- José Costa Cavalcante - -Hyg{no C. COrúlii.
considerando-.:se aS necessidades e conveniências da Administração e, quando
ocupados, segundo critérios seletivos a serem estabelecidos para os cargos inLEI COMPLEMENTAR N• 10, DE 6 DE MAIO DE 1971
tegrantes de cada Grupo, inclusive através de treinamento intensivo e obrigatório.
Fixa norma:<1 para o cumprimento do disposto nos artigos 98 e
Art. 10. O órgão central do Sistema de Pessoal expedirá as normas e
108, § l<?t da Co~s~!tuitão
__________ _
O Presiden!·'
.,úb!ica,
instruções necessárias e coordenara-a execução do riCIVo-Plano;a ser propo-sto
pelos Ministêrios, órgãos iiltegrantes da Presidência di:t- República e aufarR
Faço saber,
-~u:'v·sso Nacional deCreta e eu sanciono a seguinte
quias, dentro das respectivas jurisdições, para aprovação mediante decreto.
Lei Complem~!"
9
§ 1<~- O órgão central do Sistema de Pessoal promoverã as medidas neR
Art. 1 ;,~,~- cargos i.t. _.. ~rantes dos-Quidi-OSdePeiSoal dos órgãos dos
Poderes Legislativos e Judiciários da União ap1icafn-_~e -no que couber, os siscessárias para qUe o plano seja mantido permanentemente atualizado.
§ 29 Para a correta e uniforme Tmplantação do Plano, o órgão central
temas de classificação e níveis de vellcimentos vigorantes no serviço civil do
do Sistema de Pessoal promoverá gradativa e obrigatoriamente o· treinamenPoder -~xecutivo.
to de todos os serviços que particí[>arem da tarefa, segundo programas a _seR
Ai-t. 29 -NO priLzo de-60 (sesserliãS día-s a contai-da publicação do ato
rem estabelecidos com esse objetivo.
que ap-rovar a ·aplicação, no Poder EXecutivo, da siste~ática estabelecida pela
Art. 11. Para assegurar a uniformidade qe orientação dos trabalhos de
Lei n_9 ~.~5, de 1_0 de dezemb:iõ_d_e i_97õ;em fe'hiÇão_ii~c3.da GrupO de Calegoelaboração e execução do Plano de Classificação de Cargos, h·averá, em caáã. ·· rias Fui:tCionaís, os órgã'oS dÕS PôdefCSiegiSlciiivos·e· Judiciários elaborarão
Ministério, órgão integrante da Presidência da República ou autarquia,-uma
projetOs -de ci~lssificação da:s COrresponéieiltes Cltleg-Orias.
Equipe Técnica de alto nível sob a presidência do dirigente do órgão de _i>es§ 19 Os órg~os a que alUde este artiio, em igiiai prazo, a contar da
soal respectivo, com a incumbência de.:
publicação dos atos que aprovarem os respectivos planos específicos de retriR
I - determinar quais oS G:i'upos ou respectivoS cargOs a Serêm-a.OI-ãi1gi:
buição, decorrentes da mesma norma legal, elaborarão, também, os planos,
dos pela escala de prioridade a que se refere o art. 89 desta lei;
de retribuição dos correspondentes Grupos.
II -orientar e supervisiOnai' OS levantamentos, bem como realizar os esR
§ 29 A cl~ssifiCaçã_<?_ dos _carg.oS referidos_ neste (U'Ügo, sem paradigmas
tudos e análises indispensáveis- ã inclusão dos cargos no novo Plano; e
no serviço civil do Poder Executivo, serâ pr"ecedida de levantamento de suas
III- manter com o órgão central do Sistema de PessOal os conta'tos neatribuições, para a adequada avallàÇàO e- conSeqüenie fixação de seus venciR
cessãrios parã COITela elaboração e implantJdo do Plano.
mentes, respeitado o sistema de retribuição vigorante no Poder Executivo.
Parágrafo úníco. Os niembros das Equipes de que trata este artigo se§ 39 ln dependerá do Ievantãmento a que 3.Iude o§ 29', a classificação dos
rão designados pelos Ministros de Estado, dirigentes de órgãos integrantes d<i
cargos de deno_Ill:inação iguaffd()s _ca;rgO_S dO --~~d~i- _EXecutivo que tenham o
Presidência da Repúblíca ou de autarquia, devendo a escolha recair em servimes~~ grau -~e- r_esf?_o~sã?Hi~ade ~~ij~m__ a 01esm~ formação profissit)rfal.
dores que, pela sua autoridade administrativa e capacidade- féCTiíca, estéfãm·
-·
-~r_t. ~ 9-- -os ven~~ril~~rlios Cfo-s_.ca~~O~ ~~ ~OJ:?issãO~do Poder Legislativo e
em condições de exprímir õ5- objetivoS do MíriistériC, do ôrgão integrailté--d<i
do Pode_r JuCI_íCíái-TQ rião pOdc!iãQ ser sUpei{ores aos-pagos pelo Poder ExecuR
Presidência da República ou da autarquia.
tívo, pàra-Cargõs de atribUiçÕes iguàis ou assemelhadas.
Art. _12 O novo Plano -de Classificação de Cargos a ser ins(ituídô-em
- - Aft: 49 _--Eiri dei::.()ifêflcia da -apHcação -desta lei COmplementar, nenhum
aberto de acordo com as diretrizes expressas nesta lei, estabelecerá, para cada
servidor sofrerá redução _do que, l~galm~nte, pe_~~~~~~~~a_ da vigência des:Ministério, órgão integrante da Presidência da RepUbliCá ou autar(ji.iia , um -------r:il~ - - - - - - - - - - - - - número _de cargos inferior, em relação a cada grupo, aos atualmente exiStenR
§ 1<~ Aos atuais fimcÍonádos-~ assegurada, a tít._Uio de vantagem pessoal,
tes.
..
-.==-----,---:-:;: -=--=---nqmínaln]eu_tç _id.entiffc_á_yel, a diferênça entre o vencimento dos cargos efetiR
Parágrafo único. A não observância da norma contida nesteartlgo.So----:=----vos-de--queSãOfiiU13res -e-O Vellciilieil-iõ que reSultar-da nova classificaÇ-ão.
mente será permitida:
-- --- -- -y 29 So_bre a diferença a que se refere o§ }9 não incidirão reajustamenR
a) mediante redução equivalente em outro grupo, de modo a não haver
tos supervenientes, nem se estabelecerá-, e, em virtude dela, discriminação nesaumento de despesas; ou
sas concessões.
b} em casos excepcionais, devidamente jlistHicados perante o óriãõ -cen:
§- 3~--~ A-diferen9a de venc_imentos ~eferi_~a._neste artigo- incorpora-se aos
trai do Sistema de Pessoal, se inViável a prOvidência indicada ria alínea ãriteR
J5'rov~nf0~-d~ apos_e_nt~??ria e da dispon_!bil_ida_~e.
rior.
-Art. 59 As TuTIÇõeS gratrtíCadas··neCeSsã!iaS :lOSSetviços dos órgãos-dos
Art. 13. Observado o disposto na Seção VIII da Coflstituição e em parR
Poderes Legislativos e Judici3.ri6 -Sérão Criadas nos reSpectivos regulamentos,
ticular, no seu art. 97, as formas de provimento de cargos, no PlanO de Clãssirespeitados os princípios -de classilicaçãO vigorantes no Poder Executivo.
Art. 6ço AplicamRse aos funcionários dos Tribunais de Contas da União
ficação decorrente desta lei, serão estabelecidas e disciPlinadas mediante no rmas regulamentares específicas. não se lhes aplicarido as disposições, a respeiR
e do distrito Federal as disposições desta lei complementar.
to, contidas no Estatuto dos Funcionários PUblicOs CiViS âa União.
Art. 7 9 Esta Lei-CqrilplemeQi::tr entrà-e-ID.ví80f--na data de sua publiArt. 14. O atual Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil~ do
cação, té:~ógadas as disposiç~-es ~m coil_trário.
Poder Executivo, a que se refere a Lei n• 3.780, de 12 de julho de i960 e JegisBrasiliã, 6 de maio de 197f; f5õ9-da IndependênCia e 83• da República.
fação posterior, ê considerado extinto, observadas as disposições deitá"- lei.
- EM_IUO G. MED_IQ_c_---:-"Al!!!!!_~Buza_id_.
_
Parág~afo único. A medida Que-for sendo implantado o novo Piano, os
cargos remanescentes de cada categoria, classificados conforme o sistema de
que trata este artigo, Passarão a iritêgrar Quadros Supíementài-es e, Sem pi-ê-.
TSEjSCAjSP - Of. 450
Brasília,:-14 de agosto de 1981.
juízo das promoções e acesso que couberem, serão suprimidos quando vagaÀ Su_a __E_xcelência o Senho_r
rem.
Deputado Nelson Marchezan
Art. 15. Para efeito do disposto no artigo 108, § 1<~, da ConstituiçãO~ as
DD.- Piesidente dã Cilln.ã"ra ciOs_ DepUiados
diretrizes estabelecidas nesta lei, inclusive o disposto no artigo 14 e seu
Brasília- DF
grafo úníco, se aplicarão ã classificação dos cargos do Poder LegislatiVO, do

•

e

pãrâ:

Poder Judiciário, -dos Tribunais de Contas da União e do Distrito Federal,
bem como à classificação dos cargos dos Territórios e do DistriTO Fedéiâl
ArL 16. Esta Lei entrará em ViSor na data de sua Pu-Oiicação, revoga· -das as disposiçõeS erri contrãrio.Brasília, lO de dezembro de 1970: !49• da Independência e 82• da Re·
pública. - EM!LIO G. MEDICI- Alfredo Buzaid- Adalberto de Barros
Nunes- Orlando Geisel- Mário Bibson Barboza- Antônio Delfim NettoMário David Andreazza- L.F. CirnriLima..:..... JlubOS G.- PCiSSãrlfiho --Júlio
Barata- Márcio de Souza e Mello- F. Rocha Lagôa- Marcus Vinicius

Seri-hor Presidente:
Tenh'?_fl_ Iionra de e?camii1har a Vossa Ex~elên~i_a 1 nos t~rmos dos _arts.
5_6 e_ll5, II~ ~~~-~?nsti~ui~_'?_}'~~~!ª!' o il!ç__@s=o=.!~nú~9- de Lei, que trata da
- criação de cargos no Q-uadro Permanente dã Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado da Paraíba.
Na elaboração do anteprojeto, foram observadas as diretrizes de que traR
ta a Lei n9 5.645, de 10 de deze~b!_O_~e_l970, e_ªte_I_Idldas as exigências conSR
tantes d_os arts. 98 e 108, § I<~, da Constituição e da Lei Complementar n9 10,
de 6 de maio de 1971.
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Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência os protestos do
mais allo apreço ·e distinta consideração. - Cordeiro Çyerra, _P~e_side_~_l_e _do
Tribunal Superior Eleitoral.
(Às Comissões de, Serviço Público Civ_il e de F[nanca!_._}__

PROJETO DE LEI DA CÁMAR"'· N' 73, DE 1982
(N' 3.257/80, na Casa de Origem)
Acrescenta parágrafo ao art. 19 da Lei nO? 6.251, de 8 de outubro
de 1975, que "institui normas gerais sobre desportos, e dá outras providências".

O Congresso Nacional decreta:
Art. l9 O arL [9 da Lei n9 6.251, de 8 de outubro de)975, passa a vigorar acrescido do seguinte patâgtiifo úniCO:

"Art. I•
.................... .
Parãgrafo único. É proibido o uso d~~ ;r~b~Í~~di;;i~~~ ~;;~:res, que não os representantes das entidades desportivas ofici3.ís, por
seleções, atletas e dirigentes, quando participarem de atas públicos
defendendo as cores nacionais."
Art~

21'

Art. 31'

LEGTSLAÇÃO CITADA
DE 8 DE OUTUBRO DE 1975

Institui normas gerais sobre desportos, e dá Outras providências

Lei:

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a Seguinte
. ·

Art. I P A organizaç_ão desportiva do País Obedecerá ao Q.isposto nestã.
Lei, à regulamentação subseqUente e às resoluções que OConselho Nacfonal
de Desportos expedir no exercfcío de sua competênCia.
Art. 2<;~ Para os efeitos desta Lei, considera-se desport9 a atividade predominantemente física, cOril finalidade competitiva, exercit3:da segundo regras pré-estabelecidas. _
Art. 3_1' A União, os Estados~-o -Distrito Federal, os-Ter~ÚÓ~iOs e ós
Municípios conjugarãó recursos, técrttcõ!refinanceiros, para-Promover e incentivar a prática dos desportos em suas diversas modalidades.
Art. 49 Observadas as disposições legais, a org-anização para a prática
dos desportos será livre à íniciat.íva privada, que merecerão amparc>técnico e
financeiro dos Poderes Público!.
(Às Comissões de Constítuição e Justíça e de Educação e Cultu-

ra)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 74, DE 1982
(N• 4.196/80, na Casa de Origem}
Modifica a redação do art. 20 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de
1973 Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 O cdput do art. 20 da Lei n9 5.-869, de II de janeiro de 1973, passa a vigorãr corri. a segUinte redação:
"Art. 20 A sentença condenará o vencido a_ pagar ao ,vencedor as despesas que antecipou e os honorários a,dvocatícios. Os honorários serão devidos, também, em ação de mandado de segurança
e nos casos em que o advogado funcionar em causa própríá~~·
Art. 29
Art. 31'

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário~
LEGJSLA<,"'ÃO CITADA
LEI N•

~.869,

DE II DE JANEIRO DE 1973
Institui o Cód_igo de Processo Civil

as-

•

§ 39 Os honorários serão fixados_entre o mínimo de dez por cento (lO%)
máxín:t-o de _vinte p-or _c~nto (2~%) sobre o valqr da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do" Profissionã.I;
b) o lugar de- prestaçãO do serviço;
c) a natureza _e írilpo1'tância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 49 Nas ações de valor inestimável OlJ. pequeno, bem como naquela em
que for veii.cida a Fa2:enda Pública, os honorários serijo fixados consoante
apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das letras a a c do parágrafo anteder.
~o

(À Comissão de Constituição- e Justiça.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 75, DE 1982
(N' 5.846/82, na Casa de origem)
De infciativa do Senhor Presidente da República
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária -INCRA, a vender, em concorrência, o imóvel urbano que
menciona, de sua propriedade.
O Corigresso Nacional decreta:

Esta lei entra em vigor na data de _sua publicação.
as disposições_em contrário_._

Revogam~se

LEI N• 6.251 -
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Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar-ao venCedof despesas, que antecipou e os honorários advocat_íclos.
§ !I' O juiz, no decidir- qualquer indicente ou reCursO, Ctindenará nas
despesas o vencido .
§ 21'_ __As despesas abrangem não s6 as custas dos atos~do proces_s~; COmO
também a índenização de viagem, diâií3.-de testemunha e remuneração do assistente técniCo.

Art. 19 Fica o InstitUto Naciona-l de C6Ionizãção e Reforma AgráriaINCRA.~"ii\JlQriia~QQ "a- V_~riâ_er, em concorrência, o seguinte im6vel urbano,
de sua propriedade, .com a área de 800 ~ 2 --(0itOcentos metros- quadradoS),
constut-uídã-Pela data nll T(três), aa quadra 14 (<fi.Iãtotze), situada na Cidade e
M unicíplo de Serta-neja, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e con=
frontações: frente,_para a Avenida Presidente Vargas, na extensão de 20m
(vin!e metros); fundos, em igual extensão, com as datas n9s 6 (seis) e 26 (vinte
e seis); de um lado, na extensão de 40 m (quarenta metros), com a data nl' 2
(dois); e dei outro lado, em igual eX:terisão, com a data n94 (quatro), área essa
matriculada em 23 de agosto Qç 1978, no Registro de Imóveis da Comarca de
Cornélia Procópio, no mesmo Estado, no Livro 2-J, a fls. 152, sob o n91.952.
Art. 2~' ESta lei entra em vigor -na data de sua publicação.
Art. 39 _ Reyo_gam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N' 73, DE 1982, DO PODER EXECUTIVO
EXCelentíssimos Serihores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado da A_gricultufa, o anexo projeto de
lei que "autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaINCRA, a vendei-, em concorrência, o bilóvel urbano que menciona, de sua
ptoprtedade".
Brasília, 2 de março de 1982,_.:_ João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 119, DE I' DE DEZEMBRO DE 1981,
~DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbica:
Tenho a honra de encaminhar à consideração de Vossa Excelência anteprojeto de lei, autorizando o Instituto NaCional de Colonização e Reforma
Agrária---- INCRA, a vender, em concorrência, o imóvel urbano que meneiona.
2 O INCRA, além de não ter iriteresse em manter tal imóvel sobe seu
domínio, de vez que não o está utilizando, riecessha de re ~ursos, visando a
transferir para esta Capital parte dos seus s_~iços que ainC .i permanecem no
Rio de Janeiro.
Aproveito a oportunidade para reiterar a VosJ:oa Excelência protestos do
meu mélis profundo respeifo.- Ángelo Amaury Stabi/e, Ministro da Agricultura.
(Às Comiss5es de Assuntos Regionm:-; e -de Finanças.)
PROJETO ~DE LEI DA CÂMARA N• 76, DE 1982
(N• 2.577/80, na Casa de origem)
De iniciativa do S~nhor President~ da _República
Autoriza a doação, ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
": FJ.(Jrestai ...:...-tBDF, --dó terre"r10 que e-specifica.
O Congresso NaCiOnai decrefa:- -Art. !I' Fica a União autorizada a doar-ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - lBDF o terreno, com a área de 220~000 m 2 (duzeritõs e_ ·vinfe inil--m-etrõs quadrados), situado •. o Setor de Áreas Isoladas
NoriC do Plano Piloto de Brasília, Distrito Federal, havido da Companhia
Imobiliária de- Brasília- TERRACAP, através do Termo de Doação e
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Transferência-de Domlnio e Posse, de 9 de mar~ de 1979, regi-strado sob o n~'
R-2/5.398, na matrícula n~' 5.39.8 do Livro n9 2 do Registrq-Geral do Cartório
do 29 Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário_.

Aproveito a oportunídade para renovar a Vossa Excelência os protestos
do meu mais profundo reSpeito. - Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda.

(Às Comissifes de Assufztos Regionãis e de FinanÇas.)
OFlCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS

MENSAGEM N• 64, DE 1980, DO PODER EXECUTIVO
ExcelentíssiffiOs Senhores" Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constltuíção, tenho a honra d-e suhmeter à elevada deliberação de Vossas ExCelências, acompanhado di ExposiÇão de _Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Õ anexo prOjC:to de I~l qtre
Hautoriza a transferência, para o pátrimônio do InstitUto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal- IBDF, do terreno que menciona".
Brasnia, 3 de março de 1982. -João Figueiredo.

168.06.900(79
EM. n• 31/80
Em 7 de fevereiro de 1980.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
No anexo processo, pleiteia o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal - IBDF, a transferência, para o seu patrimônio, dO- terreQo, cõm
área de 220.000 m 2, situado no antigo imóvel den-ominado Bananal, no Setor
deÃreas Isoladas, Via L-4 Norte, entre o Centro Olímpico da Fundação Universidade de Brasnia, Campus Universitário e o Setoi de Mansões Isoladas
Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal.
··
-2. Destina-se a ãrea almejada a consõlidar, num m~mo patrimônio, as
benfeitorias, ali erigidas e que constituem o Centro Nacional de Treinamento,
Pesquisas e Experimentações Flores_tais do IBDF.
3. O bem de que se trata pertence à l!nião Federal~ mácê de doação
que lhe fez a Companhia Imobiliária de BraSília-:- TERRACAP, através de
Termo de Doação e Transferência de Domínio e Posse, de 9 de março de
1979, transcrito no RegiSiro de Imóveis sob n9 R-2/5~328, -matrÍcula n9 5.398
Livro n9 2,
4. O Serviço do Patrimônio da União e a Secretaria-Geral deste Ministério, considerando ser indispensável a transfefência pretendida, -para que
possa o IBDF desenvolver, naquele im6vel, suas atividades específicáS e COnsiderando, mais, o interesse público, inerente àquela utilização, opinam seja
autorizada, mediante lei, a transferência ao In.stituio Brasileiro de Deserlvolvimento Florestal - JBDF o Terreno de que se trata.
5. Acolhendo esses pareceres, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência os anexos projetes de méflsagem ao Congresso Nacional e de anteprojeto de lei, que, consubstancia a medida proposta.
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_N9 230}82, de 21 do corrente, comunicandoª _aprovação, sem emendas,
do Projeio de Lei do Senado n• 334, de 1979 (n' 3.172/80, na Câmara dos Dep-ulados), de autoria do Senador Nelson Cai"neiii::i;-que altera a redação do§
2~> do art. 416 do Código de Processo Civil.
'(Projeto enviado à sanção e-rn: 21-6-82).
N9 231/82, de 21 do corrente, comunicando a aprovação, sem emendas,
do Projeto de Lei do Senado n• 5, de 1976 (n• 265(79, na Câmara dos Deputados). de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo ao
art. II da Lei n• 3,807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência
Social).
(~rojeto enviado à sançãq em 21-6..:82).
N9 234j82, de 2i do cofrente, comt~nicando a aprovação da Emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1981 (n' 2.443/79, na Casa de
origem), que attera a Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional de
Viação, aprovado pela Lei n~' 5.917, de lO de setembro de 1973, e dá outras
providências.
(Projeto enviado à sanção em 21-6-82).
Requerimento encaminhado à Mesa
REQUERIMENTO N• 139, DE 1982
Nos termos _do artigo 36 da Constituição, com a reqação que lhe foi dada
pela Emenda Constitucional n9 13, requeiro licença para tratar de assuntos
particulares, por um período de 120 dias, a partir da presente data.
Sala das Sessões, em 23 de junho de 1982 - Roberto Saturnino.
ATO DO PRESIDENTE
__ ~-N, 26, DE 1982
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item J~e97; íllCíso IV, do RegirD.ento Interno e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução n9 130, de 1980,
Resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação
das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de Edil~
son Leal de Óliveira para o emprego de Asse.ssor Técnico, com o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 17 de junho de
1982, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Leite Chaves.
Senado Federal, em 23 de junho de 1982. -Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DE MUNICIPIOS
OITAVA REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 1982
Às onze horas do dia dezessete de junho de mil novecentos e oitenta e
dois, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre-Cost~. sob a presidência do Senhor Senador Lomanto Júnior, Presidente, reúne-se a Comissão de
Municípios, com a Presença dos Senhores Senadores Amaral Peixoto, Moacyr Dalla, Aderbal Jurema, Benedito Ferreira, Gastão Müller, Alberto Silva,
Amaral Furlan, Agenor Maria e Affonso Cámargo.
Deixam de ccinlparecer, por motivo jUstificado. os· Senhor~ Senadores
Almir Pinto, Benedito Canellas, Lenoir Vargas, Raimundo Parente, Vicente
Vuolo, José Richa, Orestes Quéfda, Lâzai-0 Barboza,-Mendes Canale e Evelásio Vieira.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara aberto~_ ostrabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior que é dada como aprovada.
A seguir, passa·se à apreciação das matérias constantes -da pauta e são
relatados os Projetas de ResOlução apfCsentados pela Comissão de Economia, às seguintes Mensagens Presidenciais: 1) Mensagem n9 016, de 1982, do
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proppsta do S_enhor Ministro da Fazen~a. para que_ seja atttqriz3;da aPrefeitura Municipal de Riealma (dê>) a contratar operação de crédito no valor

de Cr$ 38.265.000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil
-cruzeiros). Relator: Senador Benedito Ferreira. Parecer: favorável. Aprovado
por unanimidade. 2) Mensagem n9 II, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senad_o Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, pai-a qlle seja autorizada a Prefeitura Municipal de Guru pi (GO) a C:Ontratar operação de crédito no valor de Cr$ 14.422.000,00
(quatorze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil cruzeiros). Relator: Senador Benedito_ Ferreira. Parecer: favorável. Aprovado por munanimidade. 3)
Mensagem n9 272, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, prop(_?sta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja -autorizada a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MO) a contratar operação de crédito no vãlor de Cr$ 184.350:600,00 (cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e cinqiienta mil e seiscentos cruzeiros). Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 4) Mensagem n9 374, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Fed_~rG~-1, proposta do_ Senhor Ministro da Fazenda,
pata que seja autorizada a Prefeitura Municipcir de Nova Resende (MG) a
contratar operação de crédito no_ valor de CrS 65.067.975,00 (sessenta e cinco
milhões, sessenta e sete mil, novec_entos e setenta e cinco cruzeiros). Relator:
Senador Moacyr Dalla~ Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 5)
Mensagem n9 37, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
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para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Alêm Paraíba (MG) a
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 3.356.506,00 (três milhões, trezentos e cinqUenta e seis mil, quinhentos e seis cruzeiros). Relator: Senador
Moacyr Dalla. Parecer: favorável. AQrovado por unanimidade. 6) Mensagem
n'? O12,-de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Pedro Avelino (RN) a contratar ope~
raçã.o_de crédito no valor de Cr$ 11.620.000,00 (onze milhões seiscentos e vin~
te mil cruzeiros). Relator: Senador Agenor Maria. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 7) Mensagem n'i' 385, de 1981, do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Souza (PB) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 57.600.000,00
(cinqüenta e .sete milhões e seiscentos mil cruzeiros). Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 8) Mensagem O'?
376, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Ponte Nova (MG) a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 433.786.500,00 (quatrocentos e trinta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos cruzeiros)~ Relator: Senador
Moacyr Dalla. Parecer: favorável, Aprovado por unanimidade. 9) Mensagem

..
•
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nif 379, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz (RN) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 3.072.000,00 (três milhões e setenta e dois
mil cruzeiros). Relator: Senador Agenor Maria. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 10) Mensagem n~ 045, de 1982, do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Fortaleza (CE) a con-tratar operação de crédito no valor de
Cr$ 218.583.000,00 (duzentos e dez_oito milhões, quinhentos e oitenta e três
mil cruzeiros). Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: favorável. Aprovado
por unanimidade. II) Mensagem n'? 008, de 1982, do Senhor Presidente da
República,submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fa?:enda par? que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Caarapó (MS) a cOntratar o-peração de créditO no valor de Cr$ 40.600.000,00
(quarenta mtlhões e seiscentos mil cruzeiros). Relator: Senador Gastão
Müller. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da Comissão, a presente Ata que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente .

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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ANO XXXVII- N• 090
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BRAS[LIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte
DECRETO LEGlSLATIVO N• 49, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.900, de 21 de dezembro de 1981, que "dispõe sobre a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional".

Artigo único. É aprovado o texto do_Decreto,lei n• 1.900, -de 21 de dezembro de 1981, que "dispõe sobre a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematogrãfica nacional".
Senado Federal, 9 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, § 19 da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,

Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 61, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.913, de 29 de dezembro de 1981, que "reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como os das
pensões, e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.91~, <ie 29 de dezembro de 1981, que "reajusta os valores de
vencimentos, salãrios e proventos dos servidores dos Serviços Auxíliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como
os das pensões, e dâ outras providências''.
Senado Federal, 24 de junho de 1982.- Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
Faço sàber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art, 55,§ 1•, da Constituição, e eu,-Jarbas Passarinho,
Presidente.do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 62, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei o• 1.914, de 29 de dezembro de 1981, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores da Secretaria-Geral do Tribnnal de Contas da União, e dá outras providências".

•

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lein•l.914, de 29 de dezembro de 1981, que "reajusta os vencimentos,
salãrios e proventos dos servidores da Secretaria-Geral do Triblll!al <!_e Çontas da União, e dã outras providências" .
Senado Federal, 24 de junho de 1982. -

Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 63, DE 1982
Aprova 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".

•

Artigo único. É aprovado o texto doJ)~creto-lei n• 1.915, de 29 de dezembro de 1981, que "prorroga até 31 de dezembro de 1983 o prazo de isenção fiscal concedida às empresas siderúrgicas pelo Decreto-lei n• 569, de 7 de maio de 1969" .
Senado Federal, 24 de junho .de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
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Faço saber que o Congresso NaciOnal aprOvou, nos termos do art.-55, § 19-~-da Constítuição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 64, DE 1982
Aprova 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".

Artigo único. !:, aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.912, de 29 de dezembro de W81, que "altera a Lei n9 4.452, de 5
de novembro de 1964".
Senado Federal, 24 de junho de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

SENADO FEDERAL
:-SUMÁRIO
1 - ATA DA 93• SESSÃO, EM 25 DE JUNHO DE 1982
1.1 -

ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 -

Oficio do Sr. !•-Secretário da Câmara dos Deputados

N9 241/82, comunicando a aprovação do Substitutivo do Senado aO
Projeto de Lei da Câmara n• 29/82 (n' 5.977/82, na Câmara dos Deputados).
1.2.2 -

Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
-Projetes de Lei da Câmara n9s 8/82 e 31/81; e MensagenS n9s 14,
42, 43 e 49/82.
1.2.3 -

Leitura de projetos

- Projeto de Lei do Senado n• 126/82, de autoria do Sr. Senador·
Raimundo Parente, que dispõe sobre o prazo extintivo do direito de lançamento do imposto so_bre a renda.
- Projeto de Lei do Senado n• 127/82, de autoria do Sr. Semidor
Paulo Brossard, que permite a trabalhador o recolhimento parcelado de
contribuições previdenciârias relativas ao tempo em que esteve desempre~
gado.

1.2.4- Requerimentos
- N• 140/82, de aujoria do Sr. Senador Amaral Furlan, solicitando
licença, por 125 dias, para tratar de interesses particulares, a partir de 25
de junho de 1982. Aprovado.
- N9 141/82, de autoria dos Srs. Senadores Nilo Coelho e Humberto
Lucena, solicitando urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9 43/82
(n• 5.437/81, na Casa de origem}, que dispõe sobre o número dos Deputados Federais e Estaduais candidatos à reeleição, introduzindo modificações no. Código Eleitoral.
1.2.5 -

Comunicação da Presidência

- DeferimeiltO do Requerimento do Sr. Senador Murilo Badaró, de
licença para tratar de interesses particulares e posterior recebimento de co- municação daquele Sr. Senador desistindo da referida licença.
1.2.6 -

Apreciação de matéria

-Requerimento n" 139/82, lido em reunião anterior, de a.titofia doSr. Senador Roberto Satumino, solicitando licença para tratar de interesses particulares, por um período de 120 dias. Aprovado.
1.2.7 -

Comunicação da Presidência

- Presença na Casa do Sr. Ãlano Barcelos, suplente convocado em
virtude da licença concedida ao Sr. Senador Roberto Saturnino.
1.2.8 Barcelos

Prestação do compromisso regimental e posse do Sr. Álano

1.2.9- Comunicação
- Do Sr. Senador Álano Barcelos, referente ao seu nome parlamentar e filiação partidãria.
1.3 -ORDEM DO DIA

-.Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo n•40, de 1981 (n•
95/81. !ta .Câmara dos DePuútdos)~ que aprOVa o texto do protocolo· de
Emenda que ·modifica o -artigo 14 da convenção para a unificação de cer~
tas regras em matêria' de Assistência·e Salvamento Marítimos, de 23 de setembro de 1910, concluído em Bru~elas, a 27 de maio de 1967. Aprovada.
À promulg_~ção.
- Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo n9 42, de 1981 (n'i'
108/81, na Câmara dos Deputados); que aprova o texto do acordo concluído entre o Governo da RepúbliCa Federativa do Brasil e o Governo d_a
República do Paraguai, pelo qual se estabelece- uma faixa Hnon aedificandi" ao longo da fronteira dos dois países, em Assunção, por troca de notas, a 16 cte -setembro de 1980.- Aprovada. Â promulgação.
--Parecer da Comissão de Relações ExteriOres sobre a Mensagem n9
116, de 1982 (n• 239/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente daRe·
pública submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Vasco Mariz, .Ministro de Pr~~eiç_~"'" Clas~, d_a__ ~ry-_eh_'a g.~_p!plomata, para exercer a
função de Elnbaixador do BrasiUunto à República do Peru. Apreciado em
Sessão secreta.
-Parecer da ComiSsão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9
117, de 1982 (n• 240/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente daRepública submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo Henrique de Paranaguá, Ministro de Priméir3. Classe, na carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino de Marrocos. Apreciado em sessão secreta.

1.3.1 - PRONUNCIAMENTOS DE LIDERANÇAS
-SENADORES IT4MAR FRANCO E HUGO RAMOS- Observações sobre o processo de escolha do governador do-Distrito Federal.
1.3.2- ORDEM DO DIA (continuação)
- Parecer da Comissão do Distrito Federal sobre a Mensagem n9
122, de 1982 (n• 248/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente daRepública submete à deliberação do Senado a escolha do Coronel José Ornellas de Souza Filho, para exercer o cargo de Governador do Distrito Federal, em substituíção ao Coronel Aimé Alcebiades Silveira Lamaison.
Apreciado em sessão secreta.
1.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA
-Projeto ·ae Lei da Câmara n• 43/82 (n• 5.437 j&l, na Casa de origem), em regime de urgência, nos termos do Requerimento n9 141, de
1982, lido no Expediente. Aprovado, nos termos de substitutivo oferecido
em plenârio, após pareceres da comissão-competente, após usarem da pa-

•
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lavra os Srs. Sen3.dores Nelson Carneiro e Hugo Ramos. A Comissão de
Redação.
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n? 43/82, em
regime de urgência. Aprovado. Ã Câmara dos Deputados

1.5 -

-~Declaração

prestada pelo Senhor Presidente da República em órgão da Imprensa, sobre o elevado
índice do desconto do Imposto de Renda na fonte.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- 15• aniversário de fundação
do Rotary Club Aracaju Norte.

SENADOR HELVIDIO NUNES- Apelo ao Ministro Mário Andreazza, no sentido de ser mantido o local inicialmente designado para
construção do açude Petronio Portella, na cidade de São Raimundo
Nona to-PI.
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRO XI MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - ATA DA 94• SESSÃO, EM 25 DE JUNHO DE 1982
2.1 -ABERTURA
EXPEDIENTE

2.2.1 - Denúncia
- Formulada pelo o Sr. Amilar Rodrigues Dias contra o
Procu-rador-Geral da República.
2.2.2 -

Fala da Presidência

Referente ao expediente anteriormente_ lido.

2.2.3 -

Leitura de projetos

- Projeto de lei do Senado n"' 128/82, de autoria do Sr. Senador
Hugo Ramos, que dispõe sobre a validade dos votos atribuídos a partido
político nos municípios enl qu-e a a·grc!tniação~iiãO teilha Caridida:tos aprefeito, e dã outras providências.
"""
- Projeto de Lei do Senado n• 129, de 1982, do Sr. Senador Hugo
Ramos, que autoriza o Governo Federal a desapropriar área no munidpio
do Rio de Janeiro.
2.2.4 -

Discursos do Expediente

SENADOR ADERBAL JUREMA -Protesto contra noficiãrio do
Jornal de Brasília a respeito de movimento polítiCo que estaria se verificando, visando a indicação de seu filho para O cargo de Secretário de Saúde do Distrito Federal. Nomeação do Dr. Marcos Vinícius Villaça para o
cargo de Secretário de Cultura do Ministério da Edllcação e Cultura.

SENADOR JOSE LINS. como Líder- observações sobre a atuação
desenvolvida pelo Presidente da Comissão Mista ihcumbida do estudo da
Proposta de Emenda à Constituição n"9 25, de 1982, por ocasião da última
reunião daquele órgão.
SENADOR GABRIEL HERMES- Temas abordados no "Seminário
sobre Renovação das Empresas", realizado no Rio Grande do Sul.

.

SENADOR JOSE FRAGELLJ, como Líder- Razões do procedimento e das atitudes assumidas por S. Ex• ao presidir os trabalhos da Comissão Mista incumbida de relatar a Proposta de Emenda à Constituição
n• 25/82.
2.2.5 -

Fala da Presidência

Esclarecimentos sobre o assunto objeto do discurso do Sr. José Fragelli.
2.2.6 -

Discursos do Expediente (continuáção)

SENADOR ÃLANO BARCELOS -

Poluição do rio Paraíba do

Sul.
2.2.7- Comunicações da Presidência

•

-Convocação de sessão conjunta a realizar-se no próximo dia 29, às
ll horas, destinada à promulgação solene de emenda constitucional.
- Convocação de sessão conjunta, solene, a realizar-se no próximo
dia 30, às 10 horas e 30 minutos, destinada a comemorar o Cinqiientenârio
da Revolução Constitucionalista de 1932.
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Leitura de Projeto

-Projeto de Lei âo Senado n• 130/82, de autoria do Sr. Senador Jutahy Magalhães. que acrescenta parágrafo ao art. 73 da Lei n'l 5.682, de 21
de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos).

DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA

SENADOR NELSON CARNEIRO

2.2 -

1.2.8 -

Sábado 26

2.3 -

ORDEM DO DIA

-Projeto de Resolução n'l 183/81, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e õ.oVe
milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Resolução nl' 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 dívída consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Resolução n~" 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 quornm.
-Projeto de Resolução n9 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"' 33/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itabira (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 suà- dívida consolidada. -Votação adiada por falata dê quorom.
-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, qu_atrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.
--Projeto de Resolução n"' 108/81, que a~toriza o Governcfdo Estado do Rio Grande do Sul elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões,
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos cinquenta
e~ nove cruzeiros e setenta e nov_e centavos), o montante de sua dívida consolidada~ Votação adiada_ por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 240/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (MG) a elevar em Cr$ 12.356.000,00 (doze milhões, trezentos e cinqUenta e seis mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
- Projeto de Resolução n"' 30/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a·elevar em Cr$ 159.638.841,00 (cento e cinqOenta
nove milhões, seiscentétS-e timtã--e-Oitá'niif, oiiocentos e quarenta e um
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por fal~
ta de quorum.
- Projeto_ de Resolução n"' 80/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópólis (GO) ·a elevar em Cr$ 43371.328,00 (quarenta e três
milhões, trezentOS e setenta e Um mil, trezentos e vinte e _oito cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 218/81, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$ 988.603.570,49 (novecentos e oitenta e
oitO n:lilhões, seiscentos e três mil, quinhentos e setenta cruzeiros e quarenta e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'l 221)81, qlle 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 montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nl' 14/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) a elevar em Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta
milhões de cruzeiros), o moritante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quornm,
-Projeto de Resolução n'l 59/82, que autoriza Q Governo _do Es_tado
do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e riove bilhões,
setenta.~ nove _mi!h9_es e duzeptos ro.i.l cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
..;_ Projeto de Lei do Senado n"' 13/79, de autoria do Senador Mauro
- Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o

a
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comerciãrio, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Sen-ado n• 329/80, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho,
para o flffi 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 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 áu!oria do Senador AccioIy 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 n9 5.480; de 10 de agosto de
1968, diciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 362/79, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei 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. Discussio
sobrestada por falta de quorum, para votação do Requerimento n9 309/81.
- Projeto de lei do Senado n• 309 f79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contãbil e dã outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum, para votação do Requerimento n• 35/82.
- Redação Final do Projeto de Resolução n'1 160/81, que autoriza a
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 772.500.000,00 (setecentos e setenta e
dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. À promulgação.
- Redação Finai do Pr~jeto de Resolução n' 225/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de FLorestal, 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. Aprovada. À
promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n' 122/81, 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 mon~
tante de sua dívida consolidada. Aprovada. A promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n• 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. Aprovada. À promulgação.

-A Redação Final do Projeto de Resolução n'i'I92f81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em Cr$ 28.091.520,00
(vinte e oito milhões, noventa e um rriil, quinhentos e vinte cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada. Aprovada. Ã promulgação.

2.4 - DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR EVELÃS!O VIEIRA -Extensão aos viajantes comerciais das vantagens concedidas aos motoristas de táxi mi. compra de carro
a ãlcool.

SENADOR ALMIR PINTO- Dados sobre o combate de surto de
malária em Araguatins-GO.
SENADOR LO MANTO JONIOR- fxito da Campanha Nacional
de Vacinaçãõ contra a Poliomielite, realizada pelo Ministério da Saúde.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Lançamento do livro A vida de
uma repórter - fatos e depoimentos políticos, de Nilza Pereira da Silva
Portocarrero.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Apelo ao Sr. Ministro da
PreVidência e Assistência Social no sentido de que reex;amine o problema
da participação do INAMPS na manutenção da rede hospitalar estadual
da Bahia.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Homenagem de pesar pelo
falecimento do Professor Raphael de Menezes Silva.
SENADOR PAULO BROSSARD- Transcurso do centenário de
nascimento de Plínio Barreto.

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXlMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3 -DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
Do Sr. Evelásio Vieira, pronunciado na sessão de 17-6-82.
Do Sr~ -Paulo BrosSard, pronunciado na sessão de 22~6~82.

4 - ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 8, de 1982
5-

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR-GERAL

Relativo ao Balanço do CEGRAF no exercício de 1981.

6-

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF

Ata da 67• Reunião, realizada em 18-6-82.

7 - ATAS DE COMISSOES
8-

MESA DIRETORA

9 -

LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS

10 -

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 93• SESSÃO, EM 25 DE JUNHO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
PRESIDENCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO
ÀS II HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- José Guiomard-:__ Eunice Michiles- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire - José Sarney - Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima - Humberto Lucena

- Milton Cªbml- Aderbªl Juremª - Nilo Coelho- João Lúcio - Luiz
Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr
Dali a - Amaral PeiXoto - Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Itamar
Franco- Murilo Badaró- Benedito Ferreira --Vicente Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- Leite Chaves - Evelâsio Vieíra - Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon Tarso Outra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhOs
O Sr. 19-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

.

EXPEDiENTE
OF1CIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N• 241/82, de 24 do corrente, comunicando a aprovação do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Cârnajra n• 29, de 1982 (n• 5.977/82, na Câmara dos Deputados), que altera a redação do caput do art. 4• da Lei n• 6.978, _

•

de 19 de janeiro de 1982, que dispõe sobre as eleições de 1982. (Projeto enviado à sanção em 24-6-82).
PARECERES
PARECERES N•s 513 E 514, DE 1982
PARECER N• 513, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n• 8, de 1982 (n• 4. 741-B, de 1981 na Casa de origem), que
"concede pensão especial vitalícia ao Doutor Gratuliano da Costa
Brito e dá outras providências," e sobre a emenda de Plenário a ele
oferecida.

Relator: Senador Bernardino Viana
O Projeto sob_ exame, originãrio do Poder Executivo, concede pensão ~s
pecial vitalicia, mensal, no valor de 5 (cinco) salários mínimos ao Dr. GratuIiano di Costa Brito, a qual transmitir-se-ã, por morte de seu beneficiário, à
sua esposa, na base de 50% (cinquenta por cento), correndo a despesa à Conta
de Encargos da União, do Ministério da Fazenda.
A matéria foi aprovada na oUtra Casa do Legislativo, tendo recebido, no
Senado, emenda de autoria do ilustre Senador Humberto Lucena, que altera
a redação do artigo }I?, com o objetivo de transferir a pensão de que trata a
viúva do beneficiârio, elevado o seu valor para aquele montante que seria
concedido ao Dr. Gratuliano da Costa Brito, isto é, equivalente a 5 (cinco)
vezes o maior salãrio mínimo vigente nO Pafs. Favorãvel à Emenda com os 5 (cinco) salãrios mínimos.
Sala das Comissões, 2 de junho de 1982. -Aioysio Chav~s. PresidenteBernardino Viana. Relator - Raimundo Parente - Moacyr _/)a/la - José
Fragelli - Benedito Canelas - Almir Pinto - João Calmon.
PARECER N• 514, DE 1982
Da Comissão de Finanças, sobre a Emenda n9 1 (de Plenário) ao
Projeto de Lei da Câmara nl? 8, de 1982, que "concede pensão especial
ao Doutor GratuUano da Costa Brito e dá outras providências".

Relator: Senador Almir Pinto
Volta o presente projeto a esta Comissão de- Finanças para exame cia
Emenda n9 1, de Plenário, do eminente Senador Humberto I.,.ucena, que altera o artigo 19 da proposição p3ra transferir a pensão com seu valor integral à
viúva do Dr. Gratuliano da Costa Brito.
Trata-se -de providência de g!ande justiça ante o falecimento daquele
ilustre servidor público.
A pensão especial vitalícia é concedida no valor equivalente a 5 (cinco)
vezes o maior salãrio mínimo vigente no País.
Assim, fica transmitido o benefício à viúva e suprimido o parãgrafo único do projeto original.
A vista do exposto, concluimos pela aprovação da Emenda n9 1, de Plenãrio.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1982.- Gabri~l H~rm~s. Presidente
em exercíCio _:... Almir Pinto, Relator - Bernardino Vi411a - Raimundo Parente- Martins Filho- Mauro Benevides- João Lúcio- José FragelliJosé Richa.
PARECERES N•s 515 e 516, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n937, de1981 (n•1.795-B, de
1979, na Câmara dos Deputados), que "acrescenta parágrafo ao arti~
go 65 da Lei J19 4.504, de 30 de novembro de 1964, que "dispõe sobre o
Estatuto da Terra e dá outras providências".
PARECER N• 515, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

•
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Relator: Senador Leite Chaves
De autoria do Deputado Nilson Gibson, o presente Projeto foi aprovado, sem qualquer restrição, pelos Órgãos Técnicos e pelo Plenãrio da Câmara
dos Deputados, chegando ao Senado para a revisão determinada pela Consti~
tuição.
O Projeto, em suma, acrescenta um parágrafo 59 ao artigo 65 do Estatuto
da Terra para institucionalizãr ã seguinte -nova preceituação: - "'Serã lícito aos condôminos, a qualquer tempo, exigir a venda
do imóvel em hasta pública ou usar de outros recursos para a extinção do condomínio."

O mencionado dispositivo do Estatuto tem a seguinte redação vigente:
"Art. 65. O imóvel rural não é divisível em ãreas de dimensão
inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural.
§ 19 Em caso de sucessão cazjsa moftis_e nas partilhas judiciais
ou amigáveis não se poderão divid}r os imóveis em ãreas inferiores
às da dimensão do módulo de propriedade rural.
§ 29 Os herdeiros ou os legatários que adquirirem por sucessão o ·domínio de imóveiS- rUrãís~ não- poderão dividi-los em outroS
de dimensão inferior ao módulo de propriedade rural.
§ 39 No caso de um ou mais herdeiros ou legatários desejar ex:..
piorar as terras assim havidas, o Instituto- Brasileiro de Reforrria ·
Agrária poderá prover no sentido dé o requerente ou requerentes
obterem financiamentOs que lhes facultem o numcrâ'rio para indeni~
zar os demais condôminos.
§ 49 O financiamentO referido no parãgrafo anterior só pOderã ser con~dido m~~:diante prova de que o requerente_ lião P?SSui re·
cursos para adquirír o respectiVo tà.te.."
Na sua brilhante JustifiCação, o Autor ·argl.úriêtii3~ mriítO cOnvinCentemente, sobre o carãter anti-sociàl do imóvel rural-deãrea inferíOf ao n16dulo,
concluindo:
•• ... hâ a necessidade de conciliar ,o interesse da lei civil em extinguir o condomínio e o interesse da lei agrãría em evitar a proliferação ~-e minifúndios_. ~t?S ca:&~_s de sucessã<:> _caus_a_ monis. Para isso,
ã legislação agrãri~ deve: ~ontCr normaS i~perãiiVa s, ·eStabele_cendo
prazo curto para éxtinção do. condomíniO; o'ii det~nriinandó a venda
do imóvel em hasta pública, ou usand~_de o~:~tros rec:urs_os l~gais.''
0

Nada a acrescentar a tais argumentos.
O Projeto é cons~itudonal, jurídico e estã -eJ300r3d0 ·em _boa técnica legislativa, merecendo apoiamento inclusive quailtc ao méritO:-·
Isto posto, opino p·or sua aprovação.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1982. - Aloysio Chav~s. PresidenteLeite Chaves, Relator- Aderba/ Jurema- Bernardino Viana·..:_ Martins Filho- João Calmon - Almir Pinto -José Fragélli ~ Francó Montoro.
PARECER N• 516, DE 1982,
Da Comissio de ~Agricultura

Relator: Senador Benedito-Canelas
DeipoiS de-aprovad-o Pelas COmiSSõeS~-Pelo PÍenár10 da Câmara dos ne~
putados, e reafirmadO na Sua juridiC:idadefconstitucionalidade, pela douta
ComissãO de Constituição e J ustiç:i desta Casa;; é-nos submetido o prCsente
projeto de lei, que periniié,- aoS condôfuinoS~ :f qúalquer tempo, exigir a venda
de imóvel rural em hasta pública, ou usar- dC-é:>llt"roS recursoS para a extinção
do condomínio.
·
_: =~-.--·

-A ·providência prevista se- fará, mediante o· acréscimo de parãgrafo ao
art. 65 da Lei n•4.504, de 30 de nôvembro~de l96•f, que dispõe sobre o Estatuto da Terra.
O projeto objetiva, em -~[êrrcia, çonêUi_ar o intc;res~e da.leí civil em extinguir o condomínio e o interesse da lei" agrãria, de evitar a proliferação de minifúridios, especialniente na hipótese de sucessão causa morlis. Daí porque o
autor da proposição, ao justificá~la, ~loca ·~m r~levo o seguinte:
.. Para isso, a legislaÇão agrâriã deve conter normas imperativas, estabelecendo prazo curto para extinção do condomínió, ou determinando a venda do imóvel em hasta pública, ou usando. de outros recursos legais."

:E: reconhecido que o condomínio é fonte de discórdia. Contudo", conforme assinala a justificação, ..ê inevitável nos casos de sucessão causa mortis.
Diante disso, surge uo conflito entre o direito d.Q- htrdeiro ou Iêgatório à extinção do condomínio, otiginãrio da sucessão causa mortis* e a proibiçã_o legal
da divisão ou desniCrnbra.mento do imóvel ~;ural em: ãr~s inferior~ àTração
mínima do parcelamento".
Como se vê, o tema versado Pela proposiÇãO em exame é de conteúdo
jurídico profuitdãmeiüe-·realisTa.--E piõCura:-~SOlução para inúmeras_ pendências e _i_n-iiil!eráV'eis litígi95·~- _
_ ~ -~- _·-·-=
O Código Civil já PreVê ~·probleMa,- d~d~-19r6;-(fua0do incluiu, rlo seu
art. 632; qUe .-.-quando a coisa for indivisíVel~ o ti ·se -tornar; pela divisão; imprópria ao seu destino, e os c_ons_ortes não quiserem adj_udiçA·:la a um só, indenizando os outros, serã v~ndida c repa~id~ o preço ...-" __:':
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Di3.rtte da realidade, o condomíní6° ê ãpenas tolei-ildO pelo Direito. Mas,

quando a lei agrária estabelece a indivisibilidade do imóvel rur~l, prCtende,
apenas, evitar a proliferação do minifúndio prejudicial.
A- solução proposta pelo projeto vem permitir a solução de conflitos de
toda ordem, gerados pelas incompatibilidades entre condôminos.
Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1982. -.Martins Filho, Presidente,
em exercício - BeneditO Canelas, Relator - João Lúcio ---João Ca/mon.
PARECERES N•S 517, 518 E 519, DE 1982
Parecer n'<' 517, de 1982

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nv 14, de 1982 (n9
56/82, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao
Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) a elevar em CrS 584.224.200,00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna.
Relator: Senador José Lins
O Senhor Presidente da República encamiriha a exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja aPrefeítlii'ã -~funicipat de Porto Alegre (RS) autoriútda -a elevar em Cr$
584.224.200;00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e
quatro mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar emprésiTrriOjiüi:tO à CaiXa Econômica Federal, esta na
qualidade de agente financeíi"o do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
2.

Características da operação:

PIÜ)JETO DE RESOLUCÃO N• 98, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) a elevar
em CrS 584.224.200,00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

e

Art. I•
a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 584.224.200,00 (quinhentos e
oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil e duzentos cruzeiros) o
montante de sqa dívida consolidada interna, a fim de contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Económica Fede_ral, esta na qualidade de
agente financeiro do Fundo de Apoio- ao DesenVOlvimento Social - F AS,
destinado à Construção e ainpHação de escolas de 19 grau, naquela Capital,
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- José Lins, Relator -Bernardino Viana --Luiz Cavalcante- Gabriel Hermes-

Alberto Silva ---Benedito Ferreira.
PARECERES N•s 518 E 519, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n9 98, de 1982, da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre
(RS) a elevar e1_11 Cr$ 584.224.200,00 (quinhentos e oítenta e quatro
-milhões, -duzentOs e v_i~te -e qU&tr() mfi e duzentOs cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada intenla' '.
PARECER N• 518, DE 1982

"A- Valor: Cr$ 584.224.200,00;

B- Prazos:
1 - de carência: 36 meses;
2- de amortização:- 144 meses;
C - Encargos:
1 -jurOs:_ 6% a.a., çob_rados. trime_str~lmente;
2 - correção monetária: 60% -do índice de variação das
ORTNs;
D -Garantias: "inculação aos dispêndios do financíamento às
parcelas do lmposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM;
E- Destinação dos recursos: coitstruÇão e ainplhição -âe escolas de ]9 grau em Porto Alegre."

3. segundo o parecer apresentado pelo Órgão financiaâõr, a operação
de crédito sob exame é viável econômica e financeiramente-.
4. o processo ê acompanhado dos seguintes eteriientos prfnciP3.is:
a) Lei n9 4.930, de 7-7-81 autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n' 021/82) 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 Res. n9 93, de
1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil- Departamento da Dívida Pública, favorável à proposição.
5. . Considerado to_do o endividamento da referida entidade (intra + extralimite), verifica-se que seria ultrapassado o teto que lhe -foi fixado pelo item
I, do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975.

6. Trata-se, entretanto, de uma operação eXtralimite que, por força das
disposições contidas riO art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, não se aplicam os
citados limites (itens I, II e III) fixados no art. 2o da Resolução n' 62, de 1975,
ambas do Senado Federal, haja viSto que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sõdal_- FAS.
7. Além da característica da operação- extratimite- e segundo conclusão do Departamento da Dívida Pública, a aSsunção-do compromisso Sob
exame não deverâ acãrtetar maiores-pressões na execuçãO· orÇamentâria dós
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

-Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: ~seriaôOi- Rarinundâ Parente
O projeto sob exame de autoria da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem nq 14/82 do Se-nhor Presiderite da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) a contratar_ operação de crédito no valor de Cr$ 584.224.200,00 (quinhentos-e o"itenta e quãtrO ffiilhõeS, duzentos e Viilte e quatro mil e duzentos
cruzeiros) destinada à construção e ampliação de escolás de 19 grau, naquela
Capital.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parágrafo único do artigo· 2v da Resolução n9 93, de 1976, do Senado _Federal,
implicando, por conseguinte, a n'ão observância dos limites fixados pelo artiM
go-29-da Resolução n9 62, de28-l0-75, timbém da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
-- -Do-pontO de vísta que nos-comp-ete examinar verifica~se que todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto ê Jurídica, ConStitucional e de boa técnica legislativa.
Saia das Comissões, 2 de junho de 1982.- Aloys/o Chaves, PresidenteRarmundo Parente, Relator - Bernardino Viana - Moacyr Da/la -João
Calinon - Benedito Canel/as - Dirceu Cardoso, vencido - José Fragel/i-

Almir Pinto.
PARECER No 519, DE 1982
Da Comissão de Municípios
Relator; Senador Tarso Dutra
A ma~éria sob nossa apreciação, já exaustivamente analisada pela autora
do projeto de resolução em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de
Porto Alegre (RS), nos termos do que estabelece o art. 29 da Resolução n9 93,
de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
584.224.200,00_ (quinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e
quatro mil e duzentos cruzeiros), destinada à construção e ampliação de escolas de 19 &rau, naquela Capital.
A pro2osiçã~ mereceu a acolhida da Comissão de Çonstitu_ição e Justiça,
que _a enterldeu cOnfoi:rlle os_ canônes legais, pertinentes ao aisunto.
Nos aspectos que Competem a -esie Órgão Técnico examinar entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada, ~mpliará arede escolar de 19 grau regional.

.
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Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1982.- Lomantr;> Júnior. Presídent~
- Tarso Dutra, Relator - Moacyr Da/la - Almir Pinto-~ Lu_iz Fernando
Freire-- Lenoir Vargas- Agenor Maria - Raimundo Parente- Benedito
Ferreira.
PARECERES N•s 520, 521 E 522, DE 1982
Parecer n9 520, de 1982
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~? 42, de 1982 (n9
109/82- na origem), do Senhor Presidente da República, propondo
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cande~
lária (RS) a elevar em Cr$ 11.646.800,00 (onze milhões seiscentos e
quarenta e s~is mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.

Relator: Senador Benedito Ferreira
O Senhor Presidente da República encaminha a exame do Senado _Federal (art. 42, item VI da ConstituiçãO), proposta no sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Candelária (RS) autori_zada a elevar em
Cr$ 11.646.800,00 (onze milhões, seiscentos e quarenta e seis mQ e oitocentos
cruzeiros) o monta_nte dcLSYa dívida consolid.ada interna, a fj.m de Ql!e p_os~~
contratar _empréstimo junto à Clixa Econõni_ica Federalesta ms_ quali_d:;tde _Qe
agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
2. Características da operação:
A - Valor: Cr$ 11.646.800,00;
B- Fraios:
1 - de carência: 24 meses;
2- de amortização: 120 meses;
C - Encargos:
l -juros de _6% a:a.;
2- correÇão monetária: 60% do íridice de variação das
ORTNs;
D- Garanti:i; viriculação dos dispêndios do firlanciamento às
parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias.. ~ ICM;
E- Destinação dos recursos: construção de escolas rurais.

•

3. Segundo o parecer apresentado_ pelo órgão financiadOr, ã. operação
de crédito sob exame é Viável econôrnica e financeiiariiente. - 4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n9 05 de 6-4-81, autorizadora da operaçã_o;-"
b) ExposiçãO de Motivos (Em n~ 054) do Senhor MinistrO de E_stado da
Fazenda ao Exm~' Senhor Pres'ídente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Res. n~' 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil --Departamento da Dívida
Pública, favorâvel ao Pleito.
5. Considerando todo o endividamento da referida entidade (intra +
extralimite +operação sob exame), verifica-se que seriam ultrapassados os tetos que lhe foram fixados pelos itens I e III do art. 29 daRes. n~ 62, de 1975-.
6. Tr_ata~se, entretanto, de uma operação extralimite, a qual por força
das disposições contidas no art. 29 da Res. n'? 93, de 1976, não se aplicam os
citados limites (itens, J, H e JJJ) fixados no art. 29 daRes. n~' 62, de 1975, ~m
bas do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
7. Além da característica da operação- extralimite- e segundo conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
próximos exercícios.
8. Atendidas a~ exigências das normas vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na
for111a do__ seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 99, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária (RS) a elevar em
CrS 11.646.800,00 (onie mflhões, seiscentos i! qUarenta e seis mil e oitocentos cruzeiros) o·montante de sua dúida consolidada interna..

•

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Candelâria, Estado do Rio Gra.Ude
do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 11.646.800,00 (onze milhões
seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos cruzeiros) 9 montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual
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"-'alo r, junto à Caíxa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo _de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à
construção de escolas rurais, naquele ~unicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29_ Esta resolução entni_ ~t:n vigo_T- nã.: Gai~ -_de_ su?- publicação.
Sala das CoiniSSà_eS, 5 de maio de 1982.- Lenoir Varg_as, Presidente,
eventual - Benedito Ferreira, Relator-::-: Bernardino Viana- Alberto Silva
-José Lins - Gabriel Hermes.
PARECERES N•S 521 E 522, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n9 99, de 1982 da Comissão de Economia que "autoriza a Pre~
feitura Municipal de Candelária (RS) a elevar em CrS 11.646.800,00
(onze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECE;R l'i' 521, DEl982
da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Bernardino Viana
O projeto sob_ ex-ame, de autoria da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 42/82 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária
(RS) a contratar opi::iação de crédito no valor de Cr$ 11.646.800,00 (onze milhões, seisCentos e qUarenta e seis ·mn eoitocentoS cruZeiros) destinada à cons(iuÇão de esCOlas rUraís.
-------- O- pedido de auiOrízaçãó fOi fófínuladO ilos- termos do preceituado no
parágrafo único do art. 2• da Resolução n' 93, de 1976, do Senado Federal,
iillpiiCaridO, por conseguinte,- a- Ji.ão obserVânCia: -dOS limites fixados pelo art.
2• da Resolução n' 62, de 28·10-75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do pondo de vista que nos compC?te exarTiinar, Vedfica-se que todas as
formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da
presente proposição, proquanto jurídica, constitúCiOmil e de boa técnica legislatiVa.
Sala das Comissões, 2 dejun_ho de 1982.- Aloysio Cha~es, PresidenteBernardino Viana, Relator -Raimundo Parente- João Calmon - Be~edito
Canel!as- Almir Pinto- Dlrceu Cardoso, vencido- José Fragelli- Moacyr da/la.
. ·
··- -PARECER N• 522, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Tarso Dutra
A matéria sob nossa apreçiação, jâ exaustivamente analisada pela autora
do projeto de resolução em tel:it., objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de
Candelária (RS), nos termos do que estabelece o- art. 29 da Resolução nl' 93,
de 1976, -do Senado Federal, a contratar operação de ci-édito no valor de Cr$
11.646.800,00 (onze milhÕes, seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentOs cruzeiros), destinada à construção de escolas rurais, naquele Município.
A prOQ()Sição mereceu a acolhida da Comissão de Con~stituição e Justiça,
que a eTiteÕdeu conforme os- cânones legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Úrgão Técnico examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Economia dã Cas_a, vistõ -que a opefaÇão de crédito a ser autOriZada, propiciarâ
ampliação da rede escolar do l~__ Grau no Município:
Ante o expostO, somos pela a aprovação do _Projeto.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1982. - Lomanto Júnior, Presidente
--Tarso Dutra, Relator __:;- M:Oacyr Da/11_! _- Alm_ir; Pinto - Luiz Fernando
Freire-- Lenoir Vargas- Agerlor_ Maria-:- Raimundo Parente- Benedito
Ferreira.
PARECERES N•S 523, 524 E 525, DE 1982
PARECER N• 523, DE 1982
Da Comissão d_e_Economia, sobre a Mensagem n'? 43 de 1982 (n9
110/82, na o~igem), do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Cavalcante ( GO) a contratar opefação de
crédito no valor de C r_~ 11.290._000,00 (onze milhões duzentos e noven~
ta mil cruzeirOs).

Relator: Senador Benedito Ferreira
Com a Mensagem n' 43/82, o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Seiiado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Cavalcante
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A -Valor: Cr$ 11.290.000,00;

encaminhamento ra~·orãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, jUridiCidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 2 de junho de 1982.- Aloysio Chaves, PresidenteBernardino Viana, Relator - Raimundo Parente - Moacyr Dai/a -José
Fragel/i- Benedito Cánelas - Almir Pinto -João Calmon.

B--Prazos:
I - de carência: 3--anos, e
2 ....... de amortização: 12 anos:

PARECER N• 525, DE I982
Da Comissão de Municípios

(GO), que objetiva Contratar, junto à Çaixa Econ(fca -Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento, Social - F AS,

a seguinte operação de crédito:
"Características da operação:

C --' Encargos:

I -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente, e
2-- corrC:ção monetária de 40% do índice de variação das
ORTN, calculada no último dia de cada trimestre civil e capitaliza-

da durante todo o período do contrato;
D - Gararitia:- vinculaçãO de cotas do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM); e
E- Destinação dos recursos: implantação de meios-fios e galerias pluviais."

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido por julgá-lo técnico e financeiramente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orçamentária d_os próximos exercícios.
De outra parte, o empreendimento a ser financiado pela operação de crédito objeto da autorização se enqUadra nas ·ctiretrizes e normas que disciplinam a matéria e tem grande alcance sócio-econômico para a áreà beneficiada
pelo projeto.
Assim, concluímos pelo acolhimento da mensagem nos termos do seguinte

RelªtQT;__ S.enad_or Benedito Ferreira
A matêria Sob a nossa apreciação, Jâ eXaus-tivamente analisada pela autO-ra do projeto de resolução em tela, objetiva autorizilr a Prefeitura Municipal de Cavalcante (00), nos termos do que estabelece o art. 29 da Resolução
n9 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 11.290.00,00 (onze milhões duzentos e noventa mil cruzeiros) destinada a financiar a implantação de meios-fios e galerias pluviais, naquele MunicTpió.
A _proposição mereceu a acolhida da Comissãó de Constituição e Justiça,
que a entendeu confoirile os cânones legais, pertinentes ao asSunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão técnico eXaminar, entendemos
_que o pleito-deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Eco- nomia da Casa, visto que a operação de crêdito a ser autorizada melhorará as
--Cõlfdfções de ui"baiiiiaÇão e- saneamento âa região beneficiada pelo investimento.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1982. - Lomanto Júnior, Presidente
-Benedito Ferreira, Relator- Moacyr Dal/a- Almir Pinto- Tarso Dutra
- Luiz Fernando Freire- Lenoir Vargas --Agenor Maria- Raimundo Parente.
PARECERES N•S 526, 527 e 528, DE 1982
PARECER N•

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• !00, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cavalcante (GO) a elevar em
Cri 11.290.000,00 (onze milhões, duzentos e noventa mil cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada interna,

O Senado Federal resolve:
Art. f9 É a Prefeitura Municipal de Cavalcante, Estado de Goiãs, nos
termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 11.290.000,00 (Onze milhões, duzentos e
noventa mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto à Caixa Econômica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implantação de meios-fios e galerias pluviais, 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.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1982. -José Richa- PresidenteBenedito Ferreira. Relator- Lomanto Júnior- José Fragelli- Luiz Cavalcante - Bernardino Viana.
PARECERES N•S 524 E 525, DE I982
Sobre o Projeto de Resolução nll 100, de 1982, da Comissão de
Economia, que ''autoriza a Prefeitura Municipal de Cavalcante (GO)
a elevar em Cr$ 11.290.000,00 (onze milhões, duzentos e noventa mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 524, DE I982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Bernardino Viana
O presente projeto de resolução, da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem nll 43/82, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Munici_Eal_de_ Cavalcante
(GO) á contratar emprêstirrio no valor de Cr$ 11.290.000,00(onze milhões,
duzentos e noventa mil cruzeiros), destinado a financiar a inipiantação de
meios-fios e galerias pluviais.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 29 da Resolução nll 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, Por conseguinte, a não
observância dos limites fixados no artigo 211 da Resolução nll 62, de 1975, também do Senado Federal.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à espécie, merecendO~ p·or isso, o nosso

526; DE I982

Pa Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~' 49, de 1982
(n9 116/82, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aproução do Senado Federal, proposta para que seja autorl~
zada a Prefeitura Municipal de Passo Fundo (RS) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 627.324.000,00 (seiscentos e vinte e
sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros).

Relator: Senador Gabriel Hermes
Com a Mensagem n' 49 j82, o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Passo Fundo (RS) que 9bjetiva contratar,junto ao Banco do Estado do Rio Grande do
Sul S.A., este na qualidade deag_ente finaD.ceiro do Banco Nacional da Habitação a seguinte operação de crédito:
Características da operação:
A- Valor: Cr$ 627.324.000,00 (correspondente a600.000
1.045,54 em julho/81;

·upc de Cr$

B - Prazos: -;:_1 - de carência: 36 meses;
2- de amortização~ 240 meses;
C - Encargos:
I -juros de 6% a.a. pagáveis mensalmente, sendo 5% P/ o
BNH e 1% pf o Agente Financeiro;
2 - correção monetária: Plano de Correção Monetãria
(PCM);
3 -Taxa de Administração -·I%;
4 - Taxa de Serviços Técnicos - 1%
D -Garantia: caução de quotas-partes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM;
E - Destinação doS Recursos: execução das obras de infra e
superestrutura compreCndidlis no Projeto CURA "'Vera Cruz", no
Município de Passo Fundo."

Q Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido por julgã-lo técnico e financeiramente viável, não devendo os seus encargos _gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.
De outra parte, o empreendimento a ser financiado pela operação de crédit_o objeto da autorização se enquadra nas diretrizes e normas de legislação
que disciplina a matéria e tem grande alCance sócio-econômico pã.ra a área
beneficiada pelo projeto.

•
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 101, DE 1982
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grande impacto sóci_o-econô_mico para a Região beneficiada pelo investimento.
Sala das Co_ro_issões, 24 de jun!J_o de_ l982.:- -:- Lomanto Júnior, Presidente
- Tarso Dutra. Relator - Moacyr Dai/a - Afmir Pinto - Luiz Fernando

Autoriza a Preferturri. Municipal de Passo Fundo (RS) a elevar
em Cri 627.324.000,00 (seiscentos e vinte e seYif milhões, trezentos e
vinte e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in-

Freire - Lenoir Vargas - -Agenor Maria- Raimundo Parente- Benedito
Ferreira.

terna.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - o Expediente lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. }'l-Secretário.

O Senado Federal resolve:
Art. I' f: a Prefeitura Municipal de Passo Fundo do Estado do Rio
Grande do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 627.324.000,00 (seis-

São lidos os seguintes

centos e vinte e sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o mon-

tante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à execução das obras de infra e superestrutura compreendidas no Projeto CURA uvera Cruz", naquele Município, obedecidas as condições admitidas pel~ 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 Gabriel Hermes, Relator -Alberto Silva- Luiz Cavalcante- Bernardino
Viana ---José Lins -

Benedito Ferreira .

PARECERES N•S 527 E 528, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n'>~ 101, de 1982, da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Passo Fundo
(RS) a elevar em Cr$ 627.324.000,00 (seiscentos e vinte e sete milhões e trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 527, DE 1982
Da Comissão de Çonstituição e Justiça
Relator: Senador. _Raimundo p_arente

O presente Projeto de Resolução, da Co:tnis_são de Econpm_ia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n"' 49/82, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municip-al de Passo Fundo (RS) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 627.324.000,00 (seiscentos e
vinte e sete milhões e trezentos e vinte e quãtro mil cruzeiros), destinado a
exeçução das _obras de infra e superestrutura compreendidas no Projeto
CURA '"Vera Cruz", naquele Município.
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 artigd 29 da Resolução número 62, de
1975, também do Senado Federal.
Assim, verifica:.se qUe a prOposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso
encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucíonalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 2 de junho de 1982.- Aloysio Chaves, PresidenteRaimundo Parente, Relator - João Calmon -:- Benedito Canelas - Almir
Pinto- Dirceu Cardoso, vencido- José Fragglli- M oacyr D~lla -~Bernar
dino Viana.

•

Dispõe sobre o prazo extintivo do direito de lançamento do Imposto sobre a renda.
O Congresso Nacional decreta:
I"' Passa a ser de 2_ (dois) anos 9 prazo extintivo do direito de
lançamento ou de lançamento suplementár do Imposto sobre a Renda, a que
aludem os arts. 29 da Lei n• 2.862, de 4 de setembro de 1956 e 173 da Lei n•
5.172, de 25 de outubro de 1966.
Att. 29 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação.
Art. 39 Esta lei entra e_m vigor na data de sua publicação.
Art. 4'i' Revogam-se as disposições em coiltrãrio.
~Art.

Justificação

A legislação referente ao Imposto sobre a renda estabelece que o direito
de proceder ao lançamento do imposto se extingue após cinco anos, a contar
das hipóteses que menciona. De igual modo, a faculdade de proceder a novo
lançamento ou a lançamento suplementar, à revisão do lançamento e ao exame dos livro_s e documentos de contabilidade dos contribuintes, decai também no prazo de cinco anos, contados da notificação do lançamento primitivo (art. 29 da Lei n• 2.862/56).
Colno se vê, o prazo a que se submete o contribuinte, por excessivamente
longo,_ acaba gerando situaçãO prejudicial às partes interessadas. De fato, a
-exagerada espera a que· é sujeito o contribuinte o deixa em posição desagradável, submetido ao arbítrio -do aparelho fiscal que, como se sabe, detem todos
os meios para a realização das necessárias apurações, em tempo bem mais reduzido do que o previsto na legislação vigente.
Obrigar o contribuinte a guardar, por período tão longo, os elementos
informativos de sua declaração de renda é prática desaconselhável e sem sentindo objetívo, pois a· máquina de fiscalização tributária dificilmente utilizase de prazo longo para -realizar suas apurações e encaminhar as notificações
correspondentes.
O que se Vefifica, porém, na siStemãtica vigente, é a inútil obrigação de o
contribuinte manter, por longos anos, volumes de documentos inservíveis e
que jamais são reaferidos pelas autoridades fiscais.
Julgamos, ã.Ssim, c}üeO prazo de dois anos é mais que suficiente para que
os órgãos arreca:dadores do Imposto sobre a Renda exerçam sua ação fiscal,
sem constranger desnecessária e abusivamente o contribuinte.
Sala das Sessões, 25_ de junho de 1982. -Raimundo Parente.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 2.862, DE 4 DE SETEMBRO DE 1956
PARECER No 528, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Tarso Dutra

•

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 126, DE 1982

A matéria sob a nossa apreciação, já exaUstivamente ariálisada pela autora do projeto de resolução em tela, objetiva autoriz_a_r a Prefeitura Municipal de Passo Fundo (RS), nos termos do Que estabelece O ari. -2.,..-da Resolução
n"' 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 627.324.000,00 (seiscentos e vinte e sete milhões e trezentos e vinte e
quatro mil cruzeiros) destinada a financiar a execução das obras de infra e superestrutura_ do Projeto CURA .. Vera Cruz" naquele MuniCTpTO.
A proposição mereceu a ·acolhida da Comissão 'de ConStituição e Justiça,
que a entendeu conform~ os cânones legais, pertinentes aõ- assunto.
Nos aspectos que competem a este ÓrgãO TeCiiiCo exairiinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão-de Economia da Cã.sa, visto que a··operac;::ão de crédito a set autorizada produzirá

Altera dispositivos da Lei do Imposto de Renda, institui a tributação adicional das pessoas jurídicas sobre os lucros em re/açao ao ·capital social e às reservas, e dá outras providências.

. -· ......................... ..
._.. ·-· ...............
... .
Art. 29. Substitua,seo art. 188 do Decreto n• 36.773, de 13 de janeiro
de 1955 (Consolidação das Leis do Imposto de Renda), pelo seguinte:
_

~'-'-'

~·-·

"'Art. 188. O direito de prOceder ao lançamento do Imposto
de Renda decai no prazo de 5 (cinco) anos contados da expiração do
ano fi.nanceiro _a que correspondeu o imposto.
Parágrafo único. A faculdade de proceder a novo lançamento ou lanÇamento suplementar, à revisão do lançamento e ao exame
nos li~ros e do~umentos de con.tabjlidade: do.s contribuintes, para os
fins deste artigO, decai nó prazô de 5 (cinco) anos contados da notificação do lançamento primítívo."

2374

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S"<ào II)

Sábado 26

LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir 'o créâito tributário
extingue~se após 5 {cinco) anos, -contados:
I - do primeirO dia do exercício seguinte àqtiete em que o lanÇamento
poderia ter- sido efefuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direitO a quC se refere eSte artigo extiniúe~se definitivamente com o _decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crêdito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Junho de 1982

Para fins previdenciãrios, ·o ·projeto POSsibilita a recuperação do tempo
perdido, enquanto o trabalhador esteve desempregado.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1982. - Paulo Brossard.

IÀs ComissõCs de Coristltulção e Justiça, d~ Legislação Social e
de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os projetas lidos serão
publicados e remetidos às comissões competentes.
So~re a mesa, requerimento 9ue vai ser lido pelo Sr~ 1"'-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO No 140, DE 1982

Séõficif Pi-esiderite;
(Às Comissões de Constituição e )usliça, de Economia e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO No 127, DE 1982
Permite a trabalhador o recolhimento parcelado de contribuições
previdenciárias relativas ao tempo em que esteve desempregado.

O Congres~o Nacional decreta:
Art. I.., Aquele que, por ficar desempregado, deixou de contribuir para
a Previdência Social, poderá fazê~lo, em relação ao_ período vacante, a partir
do terceiro mês em que tiver obtido emprego.
Art. 2"' Os pagamentOs serão _feitos em tantos meses iJ.úantos,-em conseqüência- do desemprego, o recolhimento deixou de ser efetivado.
Art. 39 As contribuições relativas ao período vacante serão feitas em
dobro, de modo a ser coberta a contribuição que seria do empregador, na forma da lei, mas cada uma igual à que o contribuinte estiver sujeito no momento em que o pagamento se der.
Art._ 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A lei facuÜa ao desempregado contribuir para a Previdência Social enquanto estiver desempregado, recolhendo a sua parte e a parcela que seria de
responsabilidade do empregador. Oc_orre que nem sempre o trabalhador, exatamente por estar desempregado, estã em condições de fazê~lo. O riormal é
que não esteja.
Ora, o fato de ficar um vazio na vida previd.enciâi-ia do trabalhadOr lhe
acarreta prejuízos, v .g., no tocante à aposentadoria, e prejuízoS independentes e superiores à sua vontade.
O projeto faculta ao trabalhador cobrir o tempo em que deixou de haver
contribuições, pagando-as, as suas e as que seriam do empregador, e que deixaram de ser recolhidas em virtude do fato do desemprego, de modo a não
haver solução de continuidade nas contribuições previdenciârias.
Não se_ trata de favor, pois ele vai pagar o que deveria ser pago se não tivesse havido desemprego; outrossim, a Previdência nada sofrerá, antes receberá o que deixou de receber em conseqüência do desemprego ocorrido e a
impossibilidade do desempregado ter pago ambas as contribuições, enquanto
desempregado. Apenas será postergado, no tempo, o recolhimento não efetivado a tempo. O projeto diz que esse recolhimento serã feito, ou poderá ser
feito, a partir do terceiro mês em que o contribuinte voltou a obter emprego.
A explicação é Siinples: é natural que quem esteve desempregado tenha acumulado encargos e não possa ou seja por demais penoso, que logo no primeiro mês de emprego, venha a ter de pagar três contribuições, a atual, devida
por lei, e as duas anteriores não pagas durante o tempo em que esteve desempregado, a sua e a que caberia ao empregador.
O projeto não fala em juros e correção monetária porque estes encargos
supõem mora e, no caso, mora não existiria; terã havido impedimento e impedimento invencível, alheio ã vontade do trabalhadOr, que Ú~m de sobreviver
até que volte a trabalhar. Algo compafãvel-à fOiça maioZ.. De outro lado, o fato de as contribuições para cobrirem o vazio ocorrido
durante o desemprego serem iguais (em verdade, em dobro, pois tambêm às
correspondentes ao empregador terão de ser recolhidas, como manda a lei),
iguaís -àS que p"assam a -ser pagas mês a mês, em função do salário atual, elide
a possibilidade de abusos e artifícios.
Dir-se-á que poderá ser maior ou menor do que seria se a contribuição tivesse sido feita com base no salário percebido antes do desemprego. Maior ou
menor, poderá ser, é claro. Mas, entre outras vantagens, tem a de adotar cri~
tério simples, objetivo e fácil de ser observado.

Nos termos do artigo 36 da Constituição, na redação dada pela Emenda
Constituciorlal n"' 13, solicito lic_ença, por 125 dias, para tratar de interesses
particulares, a partir de 25code junho de 1982.
Sala das Sessões, 24 de junho de 1982.- Amaral Furlan.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimento que acaba de ser lido.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Concedida a licença solicitada, a Presidência tomará as providências necessárias no sentido de ser convocado o suplente.

•

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)·- Sobre a mesa, requerimento que yaJ Ser lido pe-lo sr. -~9~Sec~~tári0.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO No 141, DE 1982
Requeremos urgência, nos termos do art. 3-71, alíneq. "b" do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara no 43, de 1982 (no 5.437/81, na Casa
de origem), que dispõe sobre o número dos Deputados Federais e Estaduais
candidatos à reeleição, introduzindo modifiCações no Código Eleitoral.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1982. -Nilo Coelho- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passari!JhO)- O requerimento que vem
de ser lido serã objeto de deliberação após a Ordem do Dia, nos termos regimentais.

o SR. PRESIDENtEC(Jarbas Passarinho)- A Presidência comunica
ao Plenário que, nos termos do§ 29 do art. 47- do RegimCllto Interno, deferiu,
em 22 do corrente, Ad Referendum do Plenário, o Requerimento n9 137, de
1982, de autoria do SenaQor Murilo liadaró, s_olicitaiJdo l~cença para tratar
- de interesses particulares, por um período de 60 dias, em virtude de não ter
havido quorum para deliberação por duaS- sessõ~s ordl~ãrias consecutivas à
apresentação do requerimento.
__
Tendo, 110 entanto, S. Ex• desistido da licença conforme comunicação
encaminhada à mesa rio dia 24 do corrente, o referido requerimento será arquivado. __
o SR. PRESIDENTE (J~rbas Passarinho)- Na reunião de 23 do corrente foi encaminhado, pelo Senador Roberto Saturnino, o Requerimento n"'
139, de 1982, solicitando, nos termos do art. 36 da ConstituiçãO, com a iedação dada pela Emenda Constitucional n9 13, licença para tratar de interesses particulares, por um período de 120 dias.
Passa-se a votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprOvam permaneçam sentados. (Pausa.}
Aprovado.
Aprovado o requerimentO fica coitcedida a licença solicitada.
A Presidência tomará as providências iiecesSárias no sentido de ser convocado o suplente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em conseqUência da licença concedida ao Sr. Senador Roberto Saturnino, foi convocado, nos termos do§ 1o do art. 36 da Constituição, o respectivo suplente, Sr. Ãfano BarcelOs.
S. Ex• se encontra na Casa e encaminhou à Mesa o respectivo diploma
que será publicado de acordo com o disposto no Regimento Interno.
E o seguinte o diploma encaminhando à Mesa.

..
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A- matéria vai à promulgação.
E a .seguinte- a redação final aprovada
Redatão final do Projeto de Decreto Legislativo n9 40, de 1981
(n' 95/81, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44 in~Presidente do Senado Federal prociso I, da CoiiS.titU.iÇão, 'e eú,
mulgo o seguinte
DECRETO LÉGISLATIVO

N9

, DE 1982

Aprova o texto do Protocolo de Emenda que modifica o artigo 14
dQ COnvenção para a Unificarão de Certas Regras em Matéria de Assistência e Salvamento Marúilitos, de 23 de setembro de 1910, concluido em Bruxelas, a 27 de maio de 1967.

•

o· congressO

Nacional decreta:
Art. }9 .t aprovado_o texto do Protocolo de Emen.da que modifica o artigo-14 da convenção para a Unificação de Certas Regras em Matéria de As·
sistência e- Salvamento Marítimór;;, de 23 de setembro de 1910, concluído em
Bruxelas, a 27 de m3.io de 1967.
Art. 29 Este Decreto Legisla~ivo entra em vigor na data de sua publicação.
- -'"•0 SR. PRESIDENTE (Jarbas

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Designo os Srs. Senadores
Nelson Carneiro, Josê Uns e João Calmon para comporem Comissão que deverâ introduzir S. Ex• no plenârio, a fim de prestar o compromisso regimental. (Pausa.)
Acompanhado da Comissão designada, dá entrada em plenário o
Sr. Álano Barcelos, prestando junto à Mesa o seguinte compromisso
regimental:
"Prometo guardar a Constituição e as leis do País. desempenhar
fiel e lealmente-o mandato de Senador que o povo me conferiu e sustentar a união.- a inteiri'dade e a índepenâéhcia do Brasil."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -D<:elaro empossado, Senador da República, o nobre Sr. Álano Barcelos, que integrará, no Senado arepresentação do Estado do Rio de Janeiro.
A partir deste momento S. Ex• passa rã a partiCíJ)ãi dos trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) cação que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretãdo.

S.obre a mesa, comuni-

Em 25 de junho de 1982
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do Qlsposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo o exercício da representação do
Estado do Rio de Janeiro em substituição ao Senhor Senador Roberto Saturnino ado tarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada
do Partido Democrático Trabalhista.
Atenciosas saudações
Nome Parlamentar: Ãlano Barcelos
Assinatura por extenso: Ãlano Barcelos.

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A comunicação lida vai à
publicação,
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
DiscUSsão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n9 456, de 1982), do Projeto de Decreto Legislativo
n• 40, de 1981 (n• 95/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Protocolo de emen_da_ que modificã- o artigo 14 da Convenção para a Unificação de Certas Regras em Matéria de Assistência e Salvamento Marítimos,
de 23 de setembro de 1910, concluído em Bruxelas, a 27 de maio de 1967.
Em discussão __a redação final, em turno único. fPausa.)
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.

Item 2:

Em discussão a redação final. em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradore_s, 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 final aprovada
- Redacão final do Projeto de Decreto Legislativo n9 42, de 1981
(n' 108/81, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciSo I, da Conslituíção, e eu,
, Pres"idente do Senado Federal, promulgo o_ seguinte
DECRETO LEGISLATIVON•

.t lida a seguinte

.

Pass~rinho)-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Conlissão de Redação em seu Parecer n'? 458, de 1982), do Projeto de
Decreto Legislativo n' 42, de 19Ú(n• 108/81, na Câmara dÓs Deputados), que aprova o texto do Acordo concluído entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Govemo da República do Paraguai, pelo qual se estabelece uma faixa unon aedificandi" ao longo
da fronteira dos dois paTses, em Assunção, por troca de Notas, a 16
de setembro de 1980.

DE 1982

Aprova o teXto do Acordo concluído 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, em Assuncào, por troca de Notas, a 16 de setembro de
1980.
O -congresso Nacional decreta:
Art. 19 t aprovado o texto do Acordo_ concluído entre o. Governo da
República Federativa do BrasH e o Go_verno da Rçpública do Paraguai, pelo
qual se estabelece uma fafxa ~·non aedificandi"- ao longo da fronteira dos dois
países, em Assunção, por troca de Notas, a 16 de setembro de 1980.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 3:
Discussão, em tumo único, do parecer da Comissão de Relações ExteriOreS sobre a Mensagem n9 116, de 1982 (n9 239/82, na:
origem), de 14 de junho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
-Sr. Vasc_o Mariz, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do ~rasil junto à República do Peru.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Item 4:

Discussão, em turno único, do parecer da Comissção de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 117, de 1982 (n9 240/82, na
origem), de 14 de junho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Sr. Paulo Henrique de Paranaguã, Ministro de Primeira Classe, da
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Carreira de Diplomata, para extercer a função de Embaixador do

Brasil junto ao Reino de Marrocos.
As matérias constantes dos iten-s n9s 3 e 4, que vêm de ser enunciados,
nos termos da alínea .. h" do art. 402 do Regimento interno, deverão ser apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessãrias a fim de que
seja respeitado o dispositivo regimental.

(A sessão torna~se secreta às li horas e 20 minutos, voltando a
ser pública às 11 horas e 30 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Estâ reaberta a sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para uma comunicação de liderança.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: Eu, propriamente, não pedi a
palavra. Por delegação da Liderança do meu Partido é que estou exercendo,
neste instante, o direito de falar da tribuna do Senado Federal sobre a indicação do Coronel José Ornellas de Souza Filho. Inclusive, cumprimento V.
Ex' pela decisão de tornar pública a sessão, antes que nós passâssemos à votação secreta. Foi uma decisão que realmente corresponde ao aspecto democrático da presidência de V. Ex•
Sr. Presidente, pede-me o Líder do meu Partido que mostre o aspecto
doutrinário que tem regido -o nosso Partido em relação aos problemas do Distrito Federal. Talvez a escolha do SenadOr Humberto Lucena, em relação a
minha pessoa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, prenda-se ao fato de que durante praticamente 6 anos fiz parte da Comissão do Distrito Federal. E, mais
aiitda, quis S. Ex• prestar uma homenagem ao seu companheiro, já que foi
através de um projeto de resolução nossa que foi possível à Comissão do Distrito Federal ouvir o indicado pelo Senhor Presiente da República. Até então,
o Senado Federal apenas tomava conhecimento da indicação do GovernadOr
no plenário, sem qualquer manifestação daquela Comissão que deva reger os
destinos do Distrito Federal.
E veja, Sr. Presidente, que ainda ontem, depois de um combate exaustivo
das forças de OpoSiçãO no--CongresSo NaciOnal, aprova':'a~se Uma emenda à
Constituição. E não cabe discutir, neste momento, os aspectos doutrin-ários
desta emenda, Sr. Presidente, porque já foram suficientemente discutidos nas
sessões do Congresso Nacional. MaS, vale a Pena destacar- um ãspecto dessa
emenda: é que em vez de se permitir ao Distrito Federal uma representação
oriunda do voto popular, a única inovação, nessa emenda constitucional, foi
a permissão de que Senadores ou Deputados possam, amanhã, exercer o car..;
go de Governador do Distrito Fedei-ai, sem que percam o mandato.
Cheguei a dizer, na Comissão Mista, que ímaginava qüe aproVida esta
Comissão, nós poderíamos ter um Sénador ou um Deputado dirigindo os
destinos do Distrito Federal. E, quem sabe?, permita-me o Senador Lourival
Baptista, as portas agora estão abertas, quem sabe?, -repito, para a iridicação
de S. Ex'", que honraria o Senado Federal se indicado fosse para Governador
do Distrito Federal.
Esta, a única inovação que corista da ã.tuai COnstitUíÇãõ. Mas esqueceram, aqueles que procederam a esta modificação, Sr. Presidente, uma As~
sembléia Legislativa, esqueceram de permitir qUe Deputados e Senadores fossem eleitos pelo Distrito Federal. E começa, então, O mesmo processo, um
processo que nós combatemos porque não ê origináriO-do povO, de a escolha
se proceder ainda de forma indireta.
Veja, Sr. Presidente, que se exonera o Governador do Distrito Federal,
Govern~dor Aimé Lamaison. Sabe o Senado, por acaso, sabe a Comissão do
Distrito Federal, órgão técnico da Casa, as razões que ICvaram Sua Excelência o Senhor Presidente da República a exonerar o Coronel Aimé Lamaison?
Duvido, Sr. Presidente. Dír-se-â que o Presidente da República não tem que
dizer ao SenadO FCderal por que o Coronel Aimé Lamaison deixa as funções
de Governador do Distrito Federal.
Nós entendemos diferentemente, Sr. Presidente, porque o Senado é ccresponsável pelo Governador do Distrito Federal. E tanto ê cc-responsável
que daqui a pouco, numa votação secreta, o Senado viti decidir se aprova ou
não o novo indicado.
Sr. Presidente, aproxima-se o fim do meu mandato, e eu continuo insistindo que nós, do Senado Federal, não temos concfições de continuar a gerir
as coisas do Distrito Federal. O Senado Federal não tem a estrutura adequada sequer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para acompanhar o orçamento do
Distrito Federal. Quem é que poderia dizer se o Coronel Aimé Lamaison fez
ou não uma boa administraÇão,o Serião ·aüavês___ doS-jórriaTS;Sr. Presidente?
Porque nem constitucionalmente nem regimentalmente nós podemos convi~

dar um simples secretário do Governador para ser ouvido perante o plenário
ou a Comissão Té-cnlCã da Casa. Ele pode apenas ser convidado, Sr. Presidente, e ninguém sabe, a não ser através dos jornais, o que se passa em relação à
administração do Distrito Federal.
Qual dos Srs. Senadores, e eu me incluo entre eles, Sr. Presidente, que
poderia, neste instante, dizer, em relação às cidades satélites, se elas são ou
não atendidas nos seus mínimos reclamos quanto a calçamento, aos serviços
de água, de esgoto, de iluminação?
E é por isso, Sr. Presidente, que usando~ã. palavra pela liderã.nça, lamentamos que ontem o Congresso Nacional tenha aprovado uma emenda constitucional e, mais uma vez, nessa emenda se tenha esquecido o povo brasiliense,
que vai continuar tendo sua cidade administrada, sem que o Senado possa
manifestar-se por lhe falt3!em os meios adequados.
Veja, Sr. Pí-esidente, â~gr3.Vidadedo que falO aqui, ao apagar das luzes da
atual legislaturãs. Inlagine se o Senhor Presidente da República venha a exonerar, agora, em julho, o Governador do Distrito Federal, ou digamos que
ele até venha a exonerar o atual indicado. Quem é que vai gerir os destinos do
Dl'str'ito Federal?
Seria o Senado convocado extraordinariamente, apenas o Senado, para
aprovar o nome do Governador? Iria o Senhor Presidente da República assumir o comando da administração do Distrito Federal? Se amanhã, em qualquer dia do mês de julho - e disto Deus nos_ livre -ao Coro_nel Ornelas,
agora indicado, surgirem problemas incontornáveis, ou venha a ter qualquer
desentendimento com o Senhor Presidente da República e se veja Sua Excelência na contingência de _exonerá-lo 1 quelll: é que vai, pergunto eu, tomar
conta dos destinos do Distrito Federal?
Vou mais além, Sr. Presidente. Como é que podemos }ulgar o Coronel
Aímé Lamaison? Julgá-lo por suas obras, das quais tomamos conhecimento,
apenas pelos jornais? Eu, particularmente, Sr. Presidente, tive pouco contato
com o Coronel Aimé Lamaison, mas nesses contatos que tive com S. Ex.', inclusive aqui no Senado Federal, sempre me pareceu ser ele um homem cujas
preocupações eram voltadas para a administração do Distrito Fedceral. Não
s~r àS raz~~. QUe levar~ o sen~or Pr_esident~ da República a exonerá-lo.
Pos.Siveimente, não são i_azõeS ião g~a~eS.j~_que Ç)sj(;mais também indicam
que S. Ex• deverá ocup3.r uni--cafgo no Banco Nacional de Desenvolvimento
Económico ~e recentemente acrescentaram um us" e Social. Não sei se o
-Governador Aimé Lam"ãisOn vai ocupar ou não uina diretoria do Banco Nacinal de Desenvolvimento Económico e Social. Mas, gostaria, Sr. Presidente,
que o Senado fosse informado das razões efetivas da sua exoneração.

•

Recordo-me aqui, Sr. Presidente, que, quando da discussão da indicação
do nome do Governador de Mato Grosso, e se não me engano V. Ex' era o
Líder do Governo, na época levantei esta questão:_ nomeava-se um Governador, em seguida exonerava-se esse Governador, e o Senado Federal, porque
como sempre vota no escuro, fica sem saber as razões dessas decisões, ficando
sabendo só uma coisa: que ele não pode continuar a tomar as rédeas do comando da administração do Distrito Federal.
sr.--Presidente, antes de encerrar, para deixar reafirmado, mais uma vez,
o pOntO de vista do nosso Partido, devo dizer- que entendemos que hâ de chegar o dia, quando houver maior sensibilidade daqueles que nos dirigem, em
que esta cidade vá necessitar de representação política, seja a nível de As~
sembléia Legislativa, seja a nível de Câmara Municipal nas cidades satélites.

O Sr. José Uns -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO -

Ouço o nobre Senador José Lins.

-o Sr. José Lins -

Senador Itamar Franco, V. Ex• indaga das razões da
substituição do Governador do Distrito Federal, Coronel Aimé Lamaison,
pelo Coronel Josê Ornellas de Souza Filho. V. Ex• sabe que as razões foram
expostas em duas cartas que são do conhecimento público, nas quais se alega
problema de foro íntimo. Além do mais, trata-se de cargo de confiança, como
V. Ex• sabe, cuja substituição é procedida de acordo com a escolha da Presidência da República, com o cumprimento do estatuto legal pertinente. Essa
informação, que certamente não traz nada de novo, é indispensável, para que
se inçlua n_o discurso de V. Ex• que razões existem e essas razões são públicas,
de acordo com as próprias cartas que foram divulgadas, e que a substituição
se faz de modo absolutamente normal. Agradeço a V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a intervenção de V. Ex•, nobre
Senador José Lins, e que os Anais registrem a intervenÇão de V. Ex'" Pena que
nós ainda não tenham_C?§_\.l:m yídeo no plen~rio do S~nado Federal, porque no
futuro os historiadores ao compulsar os Anais do Senado e o vídeo, se já ti~
véssemos, verificariam que até V. Ex• teve dúvida no nome indicado, V. Ex'

•
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teve atê que recorrer de repente ao avulso, e com ratão até, por que realmente
o Coronel Ornellas foi indicado há poucos dias. Mas V. Ex' então dá as razões, ·e felizmente dá as razões de foro ÍIJ.timo. São razões que o Senado aceita
ou não aceita.
Sr. Presidente, me permita até um diãlogo com V. Ex', _mas nós estamos
ao apagar das luzes para o recesso, e V. Ex' está como eu sofrendo as agruras
do pleito eleitoral; veja V. Ex' que nós vamos daqui a pouco votar o Governador do Distrito Federal, e perceba V. Ex' um zumbido, e um zumbido por
que? Porque não hã uma representação política aqui, porque quem deveria
estar aprovando nesse instante, já que não hã eleição direta p-ara Governador
do Distrito Federal, não seria o Senado Federal, não; seria uma assembléia
legislativa. Aí sim, o Coronel José Ornellas seria inquirido devidamente, deveria dizer por que ele vem dirigir as coisas do Distrito Federal, e não submetido apenas a uma sabatina, com todo o respeito à Comissão do Distrito Federal, para ser aprovado por unanimidade. Numa assembléia legislativa, daqueles que fossem escolhidos diretamente pela população brasiliense, possivelmente o silêncio seria melhor. Mas qui não, o Senado Federal vai cumprir
apenas um ritual e V. Ex' vai daqui a pouco pedir que se torne a sessão secreta e nós vamos apertar as teclas e aprovar, sem maiores considerações, o alto
cargo de Governador do Distrito Federal.
Lembro-me, Sr. Presidente, a coisa é muito grive, que V. Ex' fazia parte
da bancada do Governo quando se quis proibir, inclusive, de ser ouvido um
ex-Governador do Distrito Federal.
Sr. Presidente, V. Ex' não precisa se preocupar em tocar a campainha
porque eu vou encerrar.
O Senado Federal vai aprovar e oxalá o Cor~nel José Ornellas dure mais
tempo do que imagino, já que a Consütuição ontem modificada, e promulgada que serã nos próximos dias, abra a porta, quem sabe, para um Senador da
República ou para um Deputado que possa, então, amanhã gerir os destinos
do Distrito Federal.
O Sr. José Lins - V. Ex' permite um aparte?

•

•

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, encerro, então, dizendo
da nossa esperança de um dia termos eleições dire.tas, secretas, em todos os
níveis do Distrito Federal, e a certeza de que, com o aparte do Senador José
Lins, pelo menos, a Bancada do Governo se manifesta aplaudindo aquele que
deixa o cargo do Distrito Federal. (Muito bem!)
O Sr. Hugo Ramos -

Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Tem a palavra o nobre
Líder Hugo Ramos.
O Sr. Hugo Ramos -

.
•

Vice-Líder, se me permite, do PTB.

O SR. HUGO RAMOS (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Acabo de ouvir o disc_w:so pronunciado pelo nobre Senador Itamar
Franco, sobretudo quando S. Ex• se refere ao fim do seu mandato, que está
por se encerrar, e nós acreditamos que, tendo sido ele durante todo esse percurso da atual sessão legislatiYll., _do atual período desta legislatura, sem
sombra de dúvidas, um dos mais _brilhantes colaborad_ores -.inclusive do
próprio Governo - porque nuilca fez oposiçãO sistemática, foi sempre um
opositor que construiu, realizou alguma coisa em benefício do País e do seu
Estado, (Muito bem.') eu queria, Sr. Presidente, fazer apenas uma advertência:
é de que eu pertenço ao Rio de Janeiro, e sofri na pr6prià Carne durante anos
e anos o problema da autonomia.
O aDtigO Di"Sti"ito Federal possuía inclusive representação no Congresso
Nacional. Tínhamos Deputados Federais e Senadores. No entanto, nós, ao
contrário, tínhamos na direção do nosso Estado, o então o Município que
possuía, no-s termos do art. 26, da CoiJ.Stitti[çãO -Federal de 1946, inclusive
funções legislativas, sofremos na própria carne ter o Senhor Presidente daRepública colocado a seu guante. a sua vontade um representante da sua exclusiva confiança.
Devo até lembrar um episódio de quando eu er~ Presidente da antig3. Assembléia Legislativa do meu Estado, e ali foi, visitando o País, o Presidente de
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Portugal, CraVeirõ LopeS. Na: Ocasião, não colocaram a visita deste representante de Portugal à antiga Assembléia Legislativa do meu Estado. Eu depus o
mel! cargo perante o- Ministro das Relações Exteriores, porque não admitia
uma capitis dlminutlo sobre a representação da população quando havia uma
visita ao antigo prefeiíO que -erã O TIUStr"e Einbaixador Francisco Negrão de
Lima. Foi preciso alterar o tem.ário da visita do Presidente Craveiro Lopes,
-sOb pena de haver uma rebeldia no meu EStado, d8.do o que fizeram com referência a sua representação popular.
Tínhamos, Sr. Presidente, inclusive a arrecadação tributária do Estado e
dos MunicíPiás, nós act.iinulãvamos. Agora, o Distrito Federal de hoje,
Brasília, está em cOndições de eleger o seu Governador, já tem condições de
eleger os seus representantes no Congresso Nacional.
De maneira que Sofri na própria carne; durante anos e ános; lembro inclusive o art. 3~', § 11' da Constituição de 1891 que declarava que quando se
mudasse para o planalto capital federal, o antigo Distrito Federal passaria a
ser um Estado. Essa luta levo_u anos e anos, mais de cinqUenta anos, para que
nós alcançássemos a plena autonomia_ do antigo Distrito Federal, que se tornou o Estado da Guanabara, o segUndo Estado da União. Mas levamos da
noite para o dia facada pelas costas, e o nosso Estado acabou de repente para
se incorporar ao antigo Estado do Rio de Janeiro.
De tal forma, Sr. Presidente, quero proclamar nesta hora que vou votar
contra a indicação do ilustre Coronel Ornel_las, não pelas qualidades que ornam a personalidade de S. Ex•, maS apenas por uma convicção política, doutrinária, e pelo meu passado em benefício da autonomia do meu Estado, o antigo Estado da Guanabara, o pequenino Estado que era o segundo do Brasil e
que hoje é apenas um dos 3.500 municípios desta Nação. (Muito bem.')

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 5:
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão do Distrito Federal sobre a Mensagem n• 122, de 1982 (n• 248/82, na orí·
gem), de 23 de junho do corrente ano, pela qual O Sr. Presidente da
República submete à deliberação do Sen~çio a escolha do o Coronel
José Ornellas de Souza Filho para exercer o cargo de Governador
do Distrito Federal, em substituição ao Coronel Aimé Alcebíades
Silveira Lamaison.

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não .
O Sr. José Lins --Nobre Senador Itamar Franco, acho que nós não devemos deixar de fazer uma observação sobre o trabalho realizado pelo Governador Lamaison. Toda Brasília, hoje, reconhece que a obra do Governador Lamaison foi de extraordinária importância para a cidade e para o Distri~
to Federal. Eu queria também consignar o nosso desejo de Cfue o 'noVo Governador tenha também muito sucesso na sua adminiSti'ãi;:ão. Era só isto.
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A matéria que acaba de ser anunciada pela Presidência, nos termós do
art. 402, alínea "h", do Regimento Interno, deverã ser apreciada em sessão
secreta_,
Peço aos Srs. fuOCiõnã.rioS que tomam as- providências necessárias a fim
de que seja respeitado o, dispositivo- regimental.
(A sessão torna-se secreta às 11 horas e 50 minutOs, voltando a
ser pública às 11 horas e 55 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esgotada a matéria da Ordem do Dia, vai-se passar à apreciação do Requerimento n9 141, de 1982,lido
no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n.,.. 43, de 1982.
Em votação o _requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
:ÓiscllSSão, oerr;-tufOo Ífnico;· do Projeto de Lei da. Câmara n"' 43.
de 1982 (n.,.. 5.437/8_1, na Casa de origem), que diSpõe sobre o número dos deputados federais e estaduais candidatos à reeleição, introduzindo modificações nO Código Eleitoral (dependendo de parecer
~ª _Ç_9m!s~-~-- deS~n~tí~tu~~~?.:~--~~S~tiç~)·
Solicito ao nobre Senador Bernardino Viana o parecer da Comissão de
ConstitUição- e Justiça.

__

O ~It· BERNARDINO VIANA (Para proferir parecer.)- Sr. Presiden·
te, Srs. Sen3.doreS: -·
- "·- --·
O projeto sob exame, origin~rio da Câmara d9s Deputados, altera a redação do§ 5• e acrescenta um §6' !(Ó art. 100 da Lei n' 4.737, de 15 dejulho de
J ~~5 - Código Eleitoral - , co-m o objetivo de estabelecer que os deputados
federais e estaduais e os vereadores, inclusive os suplentes que durante a legislatura tenham exercido o mandato em_ qualquer época, são candidatos natos
à reeleição .
A matéria foi aprovada na outra Casa legislativa na foi-ma do Subs.títutívo Oferecido peia sua douia--CõffilssãO-He CorlsiituiÇão CJusiíÇá, e tem pi-ecedência- sobre projetes assemelhados ainda em tramitação naquela Câmara.
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()$' nobres Senadores Humberto Lucena e Nilo Coelho, Líderes do'
PMDB e do PDS, respectivamente, apresentaram uma emenda substitutiva,
que, inclusive, modificou a ementa, que passoU a tcr-ã. seguinte modificação:
"Altera as Leis n•s 4.737, de 15 de julho de 1975, e 6.978 de 19
de janeiro de 1982, e dá outras providências."
No art. J9, e seus parágrafos, a emenda trata do sorteio do número dos
candidatos, assegurando~lhes o direito de concorrer com o _mesmo númerp
das eleições anteriores às próximas eleições de 15 de novembro, salvo opção
em contrário; modifica os§§ 2• e 3• do art. 2• da Lei n• 6.978, de 19 de janeiro
de 1982, passando a vigorar com nova redação; altera o art. 89 da citada Lei.
Finalmente diz:
'"II - O Partido poderâ deixar dC íildicar candidatos · àS
eleições municipais em até 5% (cinco por cento) dos municípios
abaixo de cinqUenta mil (50.000) eleitores em que tiver diretório ou,
füiados em número suficiente à realização da convenção na forma
do § 79 do art. 29, respeitado o número mínimo de 6 (seiS)."
As modificaçâes iritioduzidas no projeto são por demais oportunas e enfeixam vãrios dispositivos de nornlas já adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, realizando, assim, uma consolidação da legislação vigente.
Diante do exposto e ineXistindo óbices quanto ao aspecto jUrídicoconstitucional, nosso Parecer é pela sua aprovação.
t;: o parecer, Sr. Presidente.
OSR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O parecer da Comissão de
Constituição e Justiça é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. }9-Secretãrio.

de 1982,-os Diretórios Regionais sortearão os números que devam corresponder a cada candidato na presença do observador da Justiça Eleitoral e dos respectivos candidatos e Delegados de Partido.
Art. 49 Os atuais Deputados Federais e Estaduais e Vereadores, bem
como seus respectivos suplentes têm assegurado o direito de concorrer com o
mesmo número das eleições anteriores, às próximas eleições de 15 de novembro de 1982, salvo opçã·o em contrário.
Art. 5• Os§§ 2• e 3• do Art. 2• da Lei n• 6.978, de 19 de janeiro del982,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"ArL 2• ...
§ 29 Nenhum convencional poderá subscrever mais de uma
chapa e, na hipótese de .cfuplicidade de assinatura, será obrigado a
fazer opção por urria das chapas perante a mes3: da Convenção s_ob
p'ena de cancelaÔtento do seu apoiamento.
§ 3'i As chapas -serão apresentadas à Comissão Executiva dos
Partidos dentro de cinco (5) dias a Contar da data da publicação do
edital de convocação da converi'Ção, e serão votadas em escrutínios.
àistintos, as de candidatos às eleições majoritárias e proporciofiais,
em cédulas de. cor branca, impressas tipÕgraficamente nas dimen_r
sões de 15 cni de htfgüra por 10 cm de altura e características gráficas uniformes.u
Art. 6• O art. 8• da Lei-Iii 6.978;de 19deJaneiro de 1982, passa a vigorar com a seguinte redação:
..Art. 89 Nas eleições previstas nesta lei, o eleitor votará apenas em candidatos pertencentes ao mesmo pai'tido, sob pena de nulidade do voto para todos _Os cargos.
§ 1"' -Quando o Partido não tiver diretóiio organizado no
muncípio nem filiados em número sufucientes à realização da con~
venção na forma do§ 79 do art. 29, a não iridicação deste para os cargos municipais _não acarrCtarâ a nulidade dos Votos dados, no mUnicípio, em favor de candidatos às eleições de âmbito estadual e federal.
§ 29 Quando o Partido tiVer Diretório organizado no município, ou filiados em número sufuciente à realização da Convenção
para a escoiha de candidatos, na forma do§ 79 do art. 29, e não o fizer até
(cem) dias antes da data da eleição, proceder-se-à da seguinte forma:
I - a Comissão Executiva Regional indicarâ os candidatos a
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador no prazo de IS (quinze) dias, observadas as normas do§ 19 do art. 59 do Decreto-Lei n9 1.541, de 14
de abril de 1977, ou
II - o Partido poderâ deixar de indicar candidatos às eleições
municipai~ ein atê 5% (cincO :Por cento) dos municípios abaixo de
cinqUenta mil (50.000) eleitores em que tiver díretórios OU filiados
em número suficiente à realização da convenção na forma do§ 79 do
art. 29-,'. respeitado o número mínimo de 6 (seis).
§ 39 OcOrrendo a hipótese do número "I" do parágrafo anterior, o pedido de registro poderá ser recebido pelo Juiz Eleitoral até
80 (oitenta) dias antes da data~ eleição, devendo ser julgado, mesmo que tiver sido impugnado, até 20 (vinte) dias após o seu recebimento.
§ 49 Quando o Diretório Municipal não hoúver requerido o
registro de candidatos escolhidos em convenção, até o nonagésimo
dia antefior à data das eleições, a ComiSsão Executiva Regional poderã nomear um Delegado Especial para. representâ.:la no município, com poderes para registrar os candidatos jã escolhidos, observados os prazos previstos no parágrafo anterior.

São lidas as sepintes
EMENDA N• 1 (SUBSTITUTIVO)
Ao Projeto de Lei da Câmara n• 43, de 1982
Dê-se ao projeto a seguinte redação:
Altera as Leis n's4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral!
e 6.978, de 19 de janeiro de 1982, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 100 e seus parágrafos da Lei n• 4.737, de 15 de julho de
1965 (Código Eleitoral), passam a vigorar com a seguinte redação:
uArt. 1<Xf Nas eleições realizadas pelo sistema proporcionar,
o Superior Tribunal Eleitoral, até seis meses anteriores ao pleito, reservará para Cada Partido, por sorteio, cm sessão realizada na presença dos Delegados de Partido, uma série de números a Partir de
100 (cem).
§ 19. A sessão a que se refere este artigo será anunciada aos
Partidos com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
§ 2• As éonvenções partidárias para escolha dos candidatos
sortearão, por sua vez, em cada Estado e Município, os números
que devam corresponder a cada candidato.
§ 39 Nas eleições para Deputado Federal, se o número de Partidos não for superior a 9 (nove), a cada um correSponderá obrigatoriamente uma centena, devendo a numeração dos candidatos ser
sorteada a partir da unidade, para qu~ o primeiro candidato do primeiro Partido corresponda o número 101 (cento e um), do segundo
Partido 201 (duzentos e um) e assim sucesSivamente.
§ 49 Concorrendo 1O (dez) ou mais Partidos, a cada um corresponderá uma centena a partir de 1.101 (um mil cento e um), de
maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre a 4
(quatro) algarismos, suprimindo-se a numeração correspondente à
série 2.001 (dois mil e um) a 2.100 (dois mil e cem), para reiniciá-la
em 2.101 (dois mil cento e um) a partir do décimo Partido.
§ 59 Na mesma sessão, o Tribunal Superior Eleitoral sortearâ
as séries correspondentes aos Deputados Estaduais e Vereadores,
observando. no que couber, as normas constantes dos parágrafos
anteriores, e de maneira que a todos os candidatos sejanrafiibufdos
sempre nt'imero de 4 (quatro) algarismos."
Art. 29 O sorteio a que se refere o caput do artigo 100 da Lei n9 4.737,
de 15 de junho de 1965 (Código Eleitoral), com a redação que ora se lhe dá,
serã realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da publicação desta Lei.
Art. 39 Nos Estados e Municípios onde já ho'uver se realizado Con-·
vençã.o Partidâria para escolha de candidatos às eleições de 15 de novembro
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§ 59 Ocorrendo a hipótese do parágrafo antecedente
considerar-se-à automaticamente dissolvido o Diretório Municipal,
cabendo ao Delegado Especial da Comissão Executiva Regional
praticar os atos que a ele competiriam, especialmente a nomeação
de Delegados e _Fiscais para atuarem junto às mesas receptoras e
juntas apuradoras."
§ 69 A Justiça Eleitoral disporá quanto ao processo de vo~
tação."
Art. 79 Est~ Lei _entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1982.-Nilo Coe/ho-HumbertoLuceJla.

•

•
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EMENDA N• 2
Ao projeto de Lei da Câmara n• 43, de 1982
Inclua-se onde couber.
uArt. ... -Nos municípios em que o Partido não tiver candidato a prefeito, serão vâlidos os votos atribuídos à sua chapa de candidatos às eleições de âmbito estadual e federal,_ ainda que sufraguem
simultaneamente, a nível municipal, candidatos de outro partido."
Justificação

...

•

•

A legislação eleitoral recentemente aprovada adota, como critério geral,
a vinculação de votos em todos os níveis: federa~ estadual e municipal. Todavia, destaca uma exceção, destinada a possibilitar a existência apenas de ch!!pa estadual e federal, nos municípios em que o pã.rtido não tenha diretório organizado ou número de filiados, suficiente à r~alização da convenção par:i escolha de candidatos aos cargos municipais (§ 19 do art. 89).
Ocorre que a lei não fixa qual o tratamento a ser· dado aos votos que,
nestes municípios específicos, sufragarem a Chapa estadual e federal do partido excetuado e, a nível municipal, candidato de outro partido.
Por evidente, a legislação proposta, se admite a chapa estadual e federal,
não poderia exigir que o eleitor votasse ~·em branco" para os cargos municipais. Caso houvesse esta determinação ou iinpósição, seria ela de total injuridicidade, afrontaria o direito constitucional do voto e estabeleceria uma contradição insuportâvel e atentatória ao instituto das eleições que visa o voto
positivo e sempre indicativo. Reprovãvel e jamais moral ou lícito, seria
recomendar-se a abstenção, o voto nulo ou o vofo "em branco". Aberrante,
por outro lado, impedir que o eleitor exerça seu direito a voto expresso nas
eleições municipais.
Desta forma, é indispensável que a lei esclareça o critério de entendimento quanto à validade deste voto, no caso excepcional que a própria lei admitiu.
Trata-se de exceção que abrangeria apenas os municípios onde o partido
não tivesse candidatos a prefeito e vereadores.
Portanto, a presente emenda, além de necessária, não altera e nem se
contrapõe ao espírito e norteamento da legislação que_instituiu _a vinculação
do voto. Antes a aperfeiçoa e protege o direito do cidadão, em livremente escolher seus representantes, consagrando o mais bãsico dos princípiOs democrâticos que é o respeito à vontade do eleitor, manifestada em seu voto.
Sala das Sc:ssÕe$, 25 de junho de 1982. - Hugo Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em discussão o projeto e
as emendas, em turno único.
O Sr. Nelson Carneiro- Peço a palavra, Sr. Presidente.

•

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Para discutir, tem a palavra o nobre Sr. Senador Nelson Carneiro .
O SR. NELSON CARNEIRO (Para discutir. Sem revisão do orador.).,Poucas palavras, Sr. Presidente. Apenas para reafirmar minha posição de que
cada vez se vai ficando mais desnecessâria a convenÇão partidária.
Pelo artigo que tenho em mãos, sem a emenda, evidentemente não só os
deputados federais, estaduais e vereadores terão os seus lugares assegurados
na futura chapa como também os suplentes que durante a legislatura tenham
exercido o mandato em qualquer época.
Ora; Sr. Presidente, quer dizer que a função do convencional ficou praticamente reduzida a zero, porque estão escolhidos os deputados, os vereadores, os deputados estaduais e ainda os suplentes de vereadores ou suplentes de
deputados que tenham exercido, a qualquer tempo, o mandato durante a legislatura.

O Sr. Humberto Lucena -

Permife V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO -

Pois não.

O Sr. Humberto Lucena - No substitutivo não consta esta parte dos
candidatos natos até porque já foi objeto de projeto anteriormente votado.
OSR. NELSON CARNEIRO plentes.

•
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O Projeto votado não incluía os su-

O Sr. Humberto Lucena - Perfeito. Mas, no substitutivo que apresentamos não há nada sobre candidato nato .
O SR. NELSON CARNEIRO -

Não hã mais nada sobre isso?

O Sr. Humberto Lucena - Só se fala sObre a manutenção do número.

O SR. NELSON CARNEIRO - Evidentemente que o avulso da emenda substitutiva não foi distribuído. Eu tinha apenas o avulso igual àquele que
todos os colegas têm em mãos. Por isso, queria, hoje, reafirmar o meu ponto
de vista de que é preciso renovar a vida pública brasileira e não cristalizá-la,
fazendo candidatos permanentes aqueles que um dia dispuseram de uma possibilidade eleitoral.

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• só para seu 'CSclarcciniento?
O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não.
O Sr. Humberto Lucena - O projetO que vCio diiia respeito apenas à,
manutenção do número de registro dos que foram candidatos nas clci\:àes anteríores, aquele número dos deputados federaist estaduais c vereadores. No
substitutivot o dispositivo ficou assim:
Art. 4' Os atuais peputados Federais e Estaduais e Vereadores, bCol cOinO SeUS iespectivos suplentes têril ássegurado o direito
de concorrer com o mesmo número das eleições anteriores, às próximas eleições de 15 de novembro de 1982, salvo opção em contrãrio.
Vê V. Ex• que não se fala em candidato nato.
O SR. NELSON CARNEIRQ - Sr. Presidente, acabo de receber a
emenda substitutiva, que não mantém o exagero de se incluir os suplentes que
durante a legiSlatura têri.ham exercido mandato, em qualquer ~oca. t preciso dar liberdade às Convenções para que tragam os novos elementos, as novas
afirnl8Ções políticas que se vãO espalhando pelo Pais.

O Sr. Jutahy Magalhães --Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO -

Pois não.

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Nelson Carneiro , eu gostaria de
aproveitar esse pronunciamento de V. Ex•, em ·que discute a matéria, para
manifestar a minha discordância contra exatamente esse artigo que foi citado
agora. J â sabemos das dificuldades que enfrentaremos no dia das eleições
quando os eleitores terão que votar para todos os cargos de governador avereador. Mas, com esse artigo nós estamos criando as maiores dificuldades
para as apurações das eleições, porque nós vamos ter candidatos com centena
sorteada, disputando, por diversos Partidos, com a mesma centena. Veja V,
EX• o qUe vai ocorier na apür3Ção, quando tiverem que apurar todas as cédulas únicas de todos os cargos com centenas idênticas para todos os Partidos.
Para a apuração de cada voto terã que ser consultada a lista para verificar R
que Partido realmente P:ert~nce o candidato. VeJa V. Ex• quanto nós teremos
de dificuldade e demora que isto vai 8:carretar para as apurações no País inteiro~- Agfãdeço a V. Ex• a gentileza dCste aparte, poiquc CU desejava manifestar
que sou contrário à emenda.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, agora, ainda, com oS'
esdaieCimeritOs trazidos pelo Senador I ut3hy M-agidhães, não Posso deixar
de manifestar a minha divergência quanto a este aspecto novo surgido.
Mas, o que me trouxe a esta tribuna já foi esclarecido pelo Líder Humberto Lucena, de que não se incluem necessariamente os suplentes, porque senão nós estaremos acabando coin a renovação da vida pública brasilêÍi'a.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que eu queria fazer para ficar coerente com todas as manifestações que tenho feito neste plenário arespeito. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Hugo Ramos, para justificar emenda de plenário apresentada
por S. Ex•
_ O Sr. Hugo Ramos- Sr. Presidente, pediria que me fizesse chegar às
mãos a minha emenda, porque eu jã a e"ncarninhCi à Mesa. (Pausa.)
O SR. HUGO RAMOS (Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
agradeço a V. Ex• a gentileza.
Antes que esta emenda me chegue às mãos, desejo fazer um apelo, não só
-ao Partido do Governo quanto ao maior Partido da Oposição.
__ Nós, o~ pequenos Parti_c!_os, ~tamgs _ç}Jeg__a_ndo a uma posição de absoluta nulidade dentro deste plenário, porque sobre ma~ria transcenÇ.ental como
esta que está sendo aqui agora apresentada, as Bancadas minoritárias, jâ não
me quero referir, portanto, ao PMDB, não são sequer ouvidas.
Acabo de ouvir a palavra do Líder do PTB, que hoje, pela manhã, procurou, no gabinete de V. Ex•, o Líder da Maioria para, inclusive, abordar o
problema referente a esta ma~ria, porque soube que, nesta manhã, nós iría-
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mos discutir matéria transCendental desse porte.
plo, o art. 89, § 19, que declara:
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v. EX• veja aqui, por- exem~

"§ I~? Quarido o Partido não tiVer diretório organizado no
município riem-filiados em número suficiente à-realização da convenção na forma do § 79 do art. 29, a não indicação destes para Õs
cargos municipais não acarret8.rã a nUlidade -dos votos dados, no
município, em favor de candidatos às eleições de âmbito estadual e
federal."

Isso é absolutamente justo, porém, nós, do PTB, apresentamos, por indicação do Diretório Nacional do Partido, uma outra eme-nda que se ajusta, de
certa forma, à que foi apresentada pelo grupo da Minoria e da Maioria, que·
diz o seguinte:
·
.. Nos municípios em que o Partido não tiver candidato apre~
feito serão válidos os votos atribuídos à sua chaPa de cã.-fldidatos às
eleições de âmbito estadual e federal, ainda que sufraguem, as chapas, simultaneamente, a nível municipal, candidatos de outros Par~
tidos."
Esta posição, Si. Presidente, que me parece doutrinariamente PCffeita,
significa simplesmente o seguinte; quando num município nós não tiverinos
um diretório organizado, nada impede qUe sejain votados Õs candidatoS de
outros Partiâos. Isto é uma acomodação interpartidária a mais válida possível.
De maneira, Sr. Presidente, que em matéria deste porte, transcendental,
que as duas Lideranças trazem ao conhecimento da Casa,-deveria haver, pelo
menos, um interregno de 48 horas para que pudéssemos debruçar-nos sobre
esse trabalho e examinar detidamente a matéria e apresentar sugestões construtivas.
O PTB não tem nenhuma posição radical. Nós não somos contra o Governo, não somos contra o PMDB; nós somos a favor da Nação, queremos,
realmente, melhorar o problema da estrutura política da Nação brasileira. O
nosso objetivo é o mais são possível.
O Sr. Humberto Lucena -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. HUGO RAMOS -

Pois não, com todo o prazer.

O Sr. Humberto Lucena - Apenas queria dar, de minha parte, como
Líder do PMDB no Senado Federal, uma explicação a V. Ex• e aos demais
Líderes dos pequenos Partidos no Senado. f: que esta matêria foi negociada
em entendimentos sucessivos a nível mais de Câmara dos Deputados i ali todos os Lideres partidãrios, inclusive do PTB, do PDT, do PT, do PMDB estiveram, permanentemente, reunidos até que se chegou a esse texto. Então, veja
V. Ex•, a mim me parece que, no caso, o Líder do seu Partido, na Câmara, deveria ter mantido contato com o Líder no Senado. Eu apenas quero com isso
fazer sentir a V. Ex' que não houve, absolutamente, nenhuma discrilninação;
pelo contrário ...
O SR. HUGO ~RAMOS - Não hã discriminação, há uma desconsideração, porque se esse procedimento ocorreu na Câmara dos Deputados, isto
é, se todos os Partidos foram ouvidos e se houve o consenso em torno desse
trabalho, por que não se proceder da mesma maneira na Câmara Alta do
País'? Por que os Partidos pequenos não são ouvidos'? Nós estamos surpreen~
didos com matéria de tal relevância, sem que tenhamos, pelo menos, 48 horas
antes para examinar a matéria, para estudar a matéria, para oferecer sugestões. Assim não é possível!
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• permite-me um aparte'?
O Sr. Humberto Lucena- Veja V. Ex• que as direções partidárias é que
se deram as mãos no estudo dessa matéria, inclusive V. Ex• pode indagar dos
seus representantes, dos seus Líderes na Câmara, e hã de ouvir de todos eles ...
O SR. HUGO RAMOS- Mas eu não estou contestando V. Ex• Estou
declarando é que nem V. Ex• nem o Líder da Maioria tiveram na Câmara
Alta a mesma consideração, porque eu não sou obrigado a ater-~e àquilo
que a Câmara Federal venha a resolver,- nem a Liderança. Eu não estou adstrito a isso, eu não estou obrigado a isso. De maneira que eu tenho a minha
consciência, quefo estudar a miltéria, quero examinar a matéria, quero colaborar...
"
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Faz soar a campainha.) Lembro ao orador que o seu tempo está esgotado, nós estamos em re_&ime de
urgência, peço a V. Ex• que conclua.
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O SR. HUGO RAMOS - Sr.~Presidente, quero concluir fazendo um
apelo às lideranças da Maioria e da Minoria para que concedam um prazo de
48 horas, pois ainda temos sessões na segunda-feira e na terça-feira, para que
possamos estudar a matéria e apresentar as nossas sugestões: Eu mesmo apresentei urna sugestão à Mesa, mas não foi em meu riome pessoal, embora seja
eu signatário, mas em nome da Direção- Nacional do Partido. O Diretório
Nacional do Partido é qu-e me pediu para apresentar essa emenda que estã
sobre a Mesa. Peço, então, que as lideranças da Maioria e da Minoria concordem com um adiamento por 48 horas, para efeito de estudar ~ matéria, para
colaborar no sentido de melhorâ-la.
OSR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Apenas me cabe esclarecer
ao--tfobre Sep.ador Hugo Ramos que, ainda que as lideranças desejassem atender à solicitaÇãO de S. Ex•. já havendo este Plenãrio aprovado a tramitação
em re_gime de urgência, o máximo Que poderia haver era, de acordo com o
Regimento, um retardo de duas horas e nunca 48 horas.
O Sr. Hugo Ramos - Ainda asSim, proporia o retardo de duas horas.
O SR. PRESIDENTir(Jarbas Passarinho)- A mim não, aos líderes das
duas bancadas. (Pausa.)
Encerrada a discussão, com a apresentação de substitutivo e de emenda
de autoria do nobre Senador H.ugo Ramos, em plenário, a matéria volta ao
exame da Comissão de Consütillção e Justiça.
Solicito ao nobre Senador Raimundo Parente o parecer da Comissão de
ConstitUiÇãO e Justiça sobre o substitutivo e a emenda.

•

O SR. RAIMUNDO PARENTE (Para emitir parecer.) -Sr. Presidente,
o no~re Senador Hugo Ramos apresenta emenda_ cJ.e plenário ao Projeto de lei
da Câmara n• 43/82, que altera a Lei n' 4.737, de 15 de junho de 1965 e 6.798,
de 19 de janeiro de 1982.
O nobre Senador Hugo Ramos, com sua emenda, pretende o seguinte:
'"Nos municípios em que o P-artido não tiver candidato a prefei~
ro, serão válidos os votos atribuídos à sua chapa de candidatos às
eleições de âmbito estadual e federal, ainda que sufraguem, simulta~
neamente, à nivel municipal, candidatos de outro partido."

•

-Na juStificati~a à emenda, o nobfe representante do Estado do Rio de
Janeiro diz:
"A legislação eleitoral recentemente aprovada adota, como critério geral, a vinculação de votos em todos os níveis: federal, estadual e municipal. Todavia, destaca uma exceção, destinada a possibilitar a existência apenas de chapa estadual e federal, nos municípios em que o partido não tenha diretório orgárlizado ou número de
filiados, suficiente à realizaÇão da convenção para escolha de candidatos aos cargos municípais (§ }9 do art. 89)."
Se nós fôssemos adotar, Sr. Presidente, a emenda de plenãrio, ap-resentada pelo nobre Senador Hugo Ramos, nós estaríamos, sem dúvida alguma, ferindo a sistemática da Lei n9 6.978, de 9 de janeiro de 1982, que estabeleceu a
vinculação total de votos.
Conseqüentemente, o nosso parecer, em que pese o apreço c a admiração
que temos pelo nobre Senador Hugo Ramos, é contrârio a sua emenda apresentáda em plenário.
Quanto ao substitutivo, Sr. Presidente, ao ProjetO de Lei da Câmara n9
43/82, é ele de autoria- como já foi dito neste plenário- dos líderes Nilo
Coelho e Humberto Lucena, e introduz modificações no Código Eleitoral,
Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965, inclusive no seu art. 100, que passarâ a
ter a seguinte redação:
"Art. 100, Nas eleições realizadas pelo sistema propol-cional
o Superior Tribunal Eleitoral. até seis meses anteriores ao pleito, reservará para cada Partido, por sorteio, em sessão realizada na pre~
sença dos Delegados de Partido, uma série de números a partir de
100 (cem).
§ 1<? A sessão a que se refere este artigo serã anunciada aos
Partidos com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
§ 29 As convenções partidârias para escolha dos candidatos
sortearão, por ~ua vez, _em cada Estado e Município, os números
que devam corresponder a cada candid.ato."
A emenda substitutiva, Sr. Presidente, Srs. Senadores introduz
também modificações na Lei n<? 6.978, para fixar que, nas eleições
previstas nesta lei, o eleitor votará apenas em candidatos pertencen-

•

•

•
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tes ao mesmo partido, sob pena de nulidade de votos para todos os
cargos.
Sr. Presidente, portanto, a respeito da emenda substitutiva, apresentada
pelos Líderes Nilo Coelho e Humberto Lucena, o nosso parecer é favorãvel à
emenda substitutiva e contrário à emenda de Plenário, apresentada pelo
nobre Senador Hugo Ramos.
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Vai-se proceder à verificação de votação,- requerida pelo nobre Senador Humgo Ramos, Líder do

PTB.
Solicito aos Srs. Senadores que retornem seuS lugares, para procedermos
à verificação de- votaçãO. (Pausa.)

Como vota o Líder do PDS?

ó SR. JÓSI': ÜNS - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O>mpletada a instrução
da matéria, passa-se à votação do substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores estão ciCnteis de que, se aprovarem o substitutiVo, prejud_icam, autqmaticamente, o_ projeto e a emenda de autoria do nobre Senador Hugo Ramos.
Em votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Uder do PTB pediu verificação porque discorda.
Como vota- o Líder do PDT?

O Sr. Hugo Ramos- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE- (Jarbas Passarinho)- Tem apalavra, pela ordem, o nobre Senador Hugo Ramos.
O SR. HUGO RAMOS (Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, perguntaria a V. Ex• se posso pedir o destaque da minha emenda.

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas
praticamente, destacada.
O SR. HUGO
rado?

RAMOS~

Passarinho)~

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Agora, não. Na situação
em que está, votado o substitutivo e havendq parecer contrário à emenda de
V. Ex•, ela estã rejeitada.
O Sr.

Hug~

O Sr. José Lins -

Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE - (Jarbas Passarinho) -

Pois não.

O SR. JOSt. LINS - Apenas para uma informação. Sel).do a matêria
tratada na emenda totalmente diferente daquela que é tratada na emenda
substitutiva .. ,
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se fosse diferente, não seria emenda.
O SR. JOSIO LINS - A emenda é aditiva, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não, ela é uma emenda ao
texto do projeto anterior, ela não figura no substitutivo,
O SR. JOSÉLINS- Exatamente, ela é aditiva ao substitutivo que seria
aprovado. Então, neste caso, a pergunta que eu faço ê que, aprovado o substitutivo inicial, se a outra poderia ser aprovada ou não, já que não conflitaria
com a matéria anteriormente aprovada.

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pelo encaminhamento regimental, em primeiro lugar, o substitutivo tem preferêilda. Então, ele passa
a ser votado na fre_nte, Votado o substitutivo, tudo aquilo que estiver relacionado com o projeto, projeto ele próprio ou emendas supressivas, aditivas, ou
de outra natureza, tudo cai.
O SR. JOSIO UNS -

Eu agradeço a V. Ex• a informação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Jutahy Magalhães -

(Procede-se à votação.)

Votam usiM" os Srs. Senadores:
Agenor Maria - Aloysio Chaves - Benedito Ferreira - Cunha Lima
- Eunice Michiles- Evelásio Vieira -Gabriel Hermes- Humberto Lucena- João Lúcio- Jorge Kalume- José Guiomard- José Lins- Mendes
Canale- Milton Cabral - Nilo Coelho- Raimundo Parente- Roberto
Saturnino - Saldanha Derzi.
Votam "NÃO" os Srs. Senadores:

V. Ex• tem a palavra.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Apenas solicito para constar o meu
voto contrãrio.
O Sr. Hugo Ramos -

-

Dirceu Cardoso- Hugo Ramos- Itamar Franco- Jutahy Magalhães
Lomanto Júnior - Martins Filho - Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se todos os Srs. Senadores
já votaram, vai-Se procederá apuração. (Pausa.)
Votaram -Sim 18 Senadores e, Não, 7.
Total de votos: 25.
Não houve quororn.
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.
(Suspi!nsa às 12 horas e 22 minutos, a sessão é reaberta às 12 horas e 36 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está reaberta a sessão na
forma regimental para se proceder à segunda votação.
Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Ramos.
O SR. HUGO RAMOS (Para uma questão de ordem. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Honrado com a cadeira do Líder da Maioria·, eu pediria a V, Ex• o seguinte: eu retiraria a emenda por mim apresentada e em conseqüência também retiraria o pedido de verificação, jã que houve um compromisso entre as
Lideranças, no sentido de a minha emenda ser transformada num projeto de
lei com o curso de urgência urgentíssima.
Nesse acordo então formulado, sem nenhum compromisso de votação
no mérito, eu concordo com a retirada do meu pedido de verificação .
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Neste caso, a proposição
de V. Ex• seria feita na sessão ordinária da tarde, e votado o requerimento ao
fim da Ordem do Dia.
Sendo assim, dou por aprovado o substitutivo e prejudicados a emenda e
o projeto.
A matéria vai à Comissão de Redação a fim de redigir o vencido para o
turno suplementar. (Pausa.)

Peço a V. Ex• ...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

•

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -A primeira votação do
PDT nesta Casa é .. Sim", o que me agrada.
Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa)

Ramos- Então, não vou pedir verificação, mas destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não se trata de pedirdestaque à emenda, porque a emenda não consta do substitutivo. Ela é uma
emenda autônoma, de maneira que., aprovado o substitutivo, ela automaticamente cai.

•

O SR. ÁLANO BARCELOS -

A emenda de V. Ex• está,

Agradeço a V. Ex• Ela será votada em sepa-

Como vota o Uder do

Sr. Presidente, peço verficação de quororn.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estando a matéria em regime de urgência, passa-se imediatamente à sua apreciação.
Discussão, em- turno suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câm-ara n'il 43, dependendo de parecer da Comissão de Redação.
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Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo Sr. IIISecretário.
g lido o seguinte
PARECER N• 529, DE 1982
(Da Comissão de Redação)

Redação do vencido para o turno suplementar do substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 43, de 1982 (n9 5.437/81, na
Casa de origem).
Relator: Senador Bernardino Viana
A Comissão apresenta a redação do vencido para o turno suplementar
do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nll- 43, de 1982 (n9
5.437/81, na Casa de origem), que àís-põe sobre o número d0Sl5ei:)i.úadmd=ederais e Estaduais candidatos à reeleição, introduzindo modificações áo-Código EleitoraL
- -- Sala das Comissões, 25 de junho de 1982.- Aderbal Jurema, Presidente
- Bernardino Viana, Relator - Moacyr Da/la.
ANEXO AO PARECER N• 529, DE 1982
Redação do wmcido para o turno suplemefuar ào substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nP 43, de !982 {nf' 5.437/81, na
Casa de origt?m}, que altera as Leis !P's4.737, de !5 de julho de /965,
que institui o Código Eleitoral. e 6.978, de 19 de janeiro de 1982, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 100 da Lei nll4.737, de 15 de jUlho de 1"9-65, _q.Üe institui o
Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 100. Nas eleições realizadas pelo sistema propocional,
o Superior Tribunal Eleitoral, até 6 (seis) rrieseS anteriofes ao Pfeito,
reservará para cada Pai-tido, por sorteio, em sessaO núifizadana p-resença dos Delegados de Partido, uma série de números a partir de
100 (cem).
§ 1v A sessão a que se refere este aftigo s-erá anunciada aos
Partidos com antecedência mínima de 5 (cinco) días.
§ 29 As convenções partidárias para escolha· dos candidatos
sortenrão, por sua vez, enr cada Estado e MunicípíO, oS números
que devam corresponder a cada candidato.
§ J9 Nas eleições para Deputado Fedeiãl, s"e o número de
Partidos não for superior a 9 (nove), a caaa um corresponderá obrigatoriamente uma centena, devendo a numeração dos candidatos
ser sorteada a_ partir da unidade, para que o primeiro candidato do
primeiro Partido corresponda o número 101 (cento e um), do segundo Partido 201 (duzentos e um), e assim sucessivamente.
§ 49 Concorrendo 1O (dez) ou mais Partidos, a cada um corresponderá uma centena a partir de !.lO I (hum mil cento e um), de
maneira que a todos os candidatos sejam atribU'ídos sempre 4 (quatro) algarismOs, suprimindo-se a numerãção cOrrespondente à sêrie
2.001 (dois mil e um) a 2.100 (dois mil e cem), para reiniciã-1a em
2.101 (dois mil cento e um) a partir do décimo Partido.
§59 Na mesma sessão, o Tribunal Superiór Eleitoral sorteará
as séries correspondentes aos Deputados Estadua.is e Vereadores,
observando, no que couber, as normas constantes dos parágrafos
anteriores, e.de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos
sempre número de 4 (quatro) algarismos."
Art. 29 O sorteio a que se refere- o caput do art. 100 da Lei n9 4.737, d~e
15 de julho de 1965, com a redação que ora se lhe dá, será realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral no prazo de 15 (quinze) dias a contai- da publicação
desta Lei.
Art. 39 Nos Estados e Municípios onde jâ houver se realizado Convenç~tO Partidária para escolha de candidatos às eleições de 15 de novembro
de 1982, os DiretóríOs Regiorúi.ls -sortearão os núfnerús que-devam corresponder a cada candidato na ·presença do observador da Justiça Eleitoral e dos respectivos candidatos e Delegados de Partido.
Art. 4 9 Os atuais Deputados Federais e Estaduais e Vereadores, bem
como seus respectivQS_suplentes, têm assegurado o direito de concorrer, com
o mesmo número das _eleições anteriores, às próximas eleições cte 15 de novembro de 1982, salvo opção em contrário.
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Art. 5"? Os§§ 2~' e 311_do art._ 29 da Lei nll6.978, de 19 de janeiro de 19.82,
que estabelece normas para a realização de eleições em 1982, e dá outras prov~d_ências, passa~ a vigora~ com a se&uinte red~9ão:

..

"Art. 211
§ 21' Nenhum convencional poderá subscrever mais de uma
chapa e, na hipótese de dupliCidade de assinatura, será obrigado a
fazer opção por uma das chapas perante a mesa da Convenção sob
pena de cancelamento do seu apoiamento.
§ 311 As chapás serão apresentadas à Comissão ExecutiVa dos
Partidos dentro de 5 (cinco) dias a contar da data da publicação do
edital de convocação da Convenção, e serão votadas em escrutínios
distintos, as de candidatos às eleições majorítárias e proporcionais,
em cédulas de cor branca, impressas tipograficamente nas dimensões de 15 (quinze) cm de largura por lO (dez) cm de altura e carac_terísticas .gráficas unifOrm~$."
Art. 69 O art. _8_9 da Lei n9 6.978, de 19 de janeiro de 1982, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 89 Nas eleições previstas nesta Lei, o eleitor votará apenas em candidatos pertencentes ao mesmo partido, sob pena de nulidade do voto para todos os cargos.
§ 19 Quando o Partido não tiver Diretório oiganiz8.do no
município nem filiados em número suficiente à realização da Convenção, na forma do § 79 do art. 29, e não indicação destes para os
cargos municipais não acarretará a nulidade dos votos dados, no
município, em ta_vor~e candidatos às eleições de âmbito estadual e
federal.
§ 21' Quando O Pai-tido tíver DiretóriO organizado no município, ou filiados em número suficiente à realização da Convenção
para a escolha de candidatos, na forma do § 79 do art. 29, e não a fizer até 100 (cem) dias antes da data da eleição, proceder-se-á da seguinte forma:
I - a Comissão Executiva Regional indicará os candidatos a
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador no prazo de 15 (quinze) dias, observadas as normas do§ 11' do art. 59 do Decreto-lei n9l 541 de 14
de abril de 1977, alterado pela Lei nll6.978, de 19 de janei;o d~ 1982;
ou
II - o Partido poderá deixar de indicar candidatos às eleições
municipais em até 5% (dncó por cento) doS- municíPios abaixo de
50.000 (cinqUenta rn"il) eleitores em que tiver diretóriOs ou filiados
em número suficiente à realização da convenção na forma do§ 711 do
art. 2\', respeitHdo o número mínimo de 6 (sds).
§ Jv Ocorrendo a hipótese do item I do parágrafo anterior, o
pedido de registro poderá ser recebido pelo Juiz Eleitoral até 80 (oitenta) dias antes da- daÜt da eleição, devendo ser julgado, mesmo
que tiver sido impugnado, até 20 (villte) dias após o seu recebimento.
§ 49 Quando o DiretóríO Municipal nãO hOuVer requerido o
registro de candidatos escolhidos em convenção, até o nonagêsimo
dia anteriqr à data das eleições, a Comissão Executiva Regional poderá nomear um Delegado Especial para r~presentá-la no município, coin poderes para registrar os candidatos já escolhidos, observados os prazos previstos no parágrafo anterior.
§59 Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, considerar~
se-â automaticamente dissolvido o Diretório Municipal, cabendo ao
Delegado Especial da Comissão Executiva Regional praticar os a tos
que a ele competiriam, especialmente a nomeação de Delegados e
Fiscais para atuarem junto às mesas receptoras e}untas apuradoras.
- § 69 A Justiça Eleitoral disporá quanto ao processo de votação."
·
Art. -711
ArL 811

•

•

..

Esta Lei entra em vigor na data de sua pUblicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
-

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em discussão o substitutivo em turno suplementãr. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
-Encerrada a discussão, sem emenda, o substitutivo é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 318, do Regimento Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.

•
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Concedo a palavra ao

no sentido de que prossiga no desempenho de sua misSão;- obtendo sempre
crescentes êxitos. (Muito bem!)

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
PreSidente, Srs. Senadores:
Talvez agora que o Presidente João Fiqueiredo reconhece_u _ser muito
alto o desconto do Imposto de Renda na _fonte, e exemplifiCou com seti próprio salário que é de 430 mil cruzeiros, dos quais 112 ficam retidos venha urna
solução.
- -

O SR. PRESID!l:I'/TE (Jarbas Passarinho) Concedo a palavra ao nobre
Sêilador Hefvídio NuneS. · ·

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Nelson _Carneiro.

Para um chefe de família que tenha um salário igual ao do _P_residemte e
que tenha que pagar prestação ou aluguel de casa, livros, uniformes e escolas
para os filhos, luz, telefone, transporte, alimentação e vestuãrlo; corilo poderia fazer- fiice a essas âespesas se só contasse com o saldo de 318 mil cruzeiros
mensais"?
Damos este exemplo para comparar a vida de um exec~iivo_ pertencente
a hoje conhecida classe média alta, mas se chegarmos à classe que antigamente era conhecida como classe média e média baixa, temos que reconhecer que
somente o poder Divino pode permitir aos chefes dessas famílias manterem
com dignidade as suas famílias.
Para aqueles assalariados que percebem até cinco salários mínimos, então não existe argumento que possa juStificar· a sua -Sõbrevivênda, tão descabroso é o crescente e constante aumento do custo de vida~ tão impiedosos
são os au_mc:::ntos, principalmente quando viii_dQ_s do Poder Público, ·como a
prestação da casa própria e os demais serviços públicOs.
A retenção na fonte que se processa hoj_e _e que por nós tem sido combatida pelo elevado índice, jã agora reconhecid9 pel~ própiío P_re_sidente da R e~
pública é. ao nosso ver, um empréstimo compulsório que se aplica aos assalariados, sem a correspondente compensação de rentabilidade real desses recursos, além de tirar parte substancial dos recursos que deveriam estar presentes
para os compromissos diáriQs d9 chefe de famíl_ia.
A retenção em índices corretos é bôa, mã.s deVe Ser ·sex:rteStral :e igual à in~
flação, quanâo esta for aplicada sem subterfúgiOS -nos reajuStes salal-iais.
É o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. {Multo benJ_!)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Lourival Baptista.

Concedo a palavra ao

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A realização da Assembléia do Rotary Club, Distrito 455, - q~e engloba os clubes Rotaryanos de S!!rgipe, além dos Estados de Alago as e Bahia no dia 12 de junho passado, em Aracaju, coincidiu com as comemOraç~es do
159 aniversário da fundação do Rotary CluQ Arãcaju_ N:orte._,_ fundado em
1967, pelo então Presidente do Rotary Club Aracaju- o saudo"so Jos~ Cam:.
pos de Souza e ex~Governador Carlos Melo.

•
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As solenidades da Assembléia se ini~iaram com a palestra do ilustre Go~
vemador do Distrito 455, Antônio Meyer dos Santos, seguindo-se as reuniões
das diversas comissões rotãrias, culminando CO!l! um j3.ntãr_para o qual fui
convidado pelo atual Presidente do Rotary Club Aracaju Norte, Professor
Luiz Bispo.
Recordo, com satisfação, ter sido rotariano Honorário desse Clube, e relembro, nesta oportunidade, alguns dos pioneiros da primeira Diretoria que
teve como Presidente Antônio Viana de Assis, como Vice-Presidente Jackson
de Fiqueiredó e como 19 Secretário, -o inesquecível Paulo Gomes Dantas.
Este registro sumário decorre da consideração e do alto apreço que sem~
pre dediquei às entidades rotarianas .
Aonde quer que se organizem os Rotarys Clubes encontram-se sempre à
sua frente, fazendo-os funcionar, as pessoas gradas e figuras representativas
da sociedade.
São Invariavelmente, homens de bem, empresãrios e representantes das
mais diversas categorias sociais, sem discriminações de qualquer tipo, que se
aglutinam e associam, levados pelo mais acendrado senso de responsabilidade social, como pessoas interessadas em melhorar as condições de vicia_dos
seus semelhantes.
Nos Clubes Rotaryanos asspciam~se os que sentem os imperativos do de~
senvolvimento comunitãrio e se orientam pela ideologia de servir ao próximo,_
na medida das suas possibilidades.
Firialízando, congratulo~me com o Rotary Clube Aracaju Norte, pelos
seus 15 anos de relevantes serviços prestados à população, formulando votos

O SR.jiELVIDIO NUNES (PJ:)S_:PI, Pronuncia o seguinte discurso)
-sr.--Presidente, Srs. SenadOres. - -Há longos anos aco~panho a luta, contínua e estóica, desenvolvida pelo
município--de São Raim~ndo Nonato, _no Piauí, em busca da ãgua indispensãvel às necessidades das atividru:les -agropecuárias, mas também, e principalmente; de sua progressista e heróica população.
S~i _que, faZ rriuitô te-mpo, o Departamento Nacional de Obras Contra ã:s
secas~DNOCS, construiu, no subúrbio da cidade, um açude de pequeno porre; aenomiriado Aldeia, único manancial que ainda hoje serve a São Raimundo Nonato em carâter permanente.
O qualificatiVo, poré-m, não deve ser entendi to ao pé da letra, vez que a
permanência depende das chuvas e foi definitivamente desfigurada pelo crescimento extraordinário da cidade. Basta dizer que no ano passado_ o açude
Aldeia secou em setembro e no corrente ano as águas, a esta altura, já estão
- inservíveís para o uso ,dos sanraimunQenses.
Também é Verdade, de outro lado, que vem de longe a luta do povo de
São Raimundo Nonato~ _à frente _9 seu grande líder Waldemar Macêdo, em
favor de alternativas para a solução do gravíssimo problema.
Assim é qu·e, ao tempo do governo Petrônio Portella, o Estado construiu
o açude Bom Jardim, na rodovia BR-324, tre9ho São Raimundo NonatoRemanso, distante cinqüenta quilômetros da_ C_iQade, e que foi ampliado na
admínísti"aÇão seguinte.
-MaíS-iã.-fde, na década de sessenta, sendo Diretor-Geral o corbnefStanley Fortes Batista, o DNOCS promoveu _etl.tdos de viabilidade_ técnicoeconôníc<i, alOCou recUrsos e chegou·a tomar-inedidas prelimiriares qUanto às
obras de edificação propriamente ditas, providências iniciais, em sua totalida- de, destinadas à construção do sonhado açude São Lourenço.
Aliás, no príncfpio do ano passado, por ocasião da visita promovida àquela região, o Coronel Mário Andreazza, dinâmico Ministro do Interior, as~
segurou,_ como prioritária, a construção daquele açude, que em gesto de pere~
ne homenagem e preito de gratidão ao Ministro da Justiça, à época recentemente falecido, batizou de Petrônio Portella.
Pois bem, senhor Presidente e senhores S.enadores, agora chega a notícia,
procedente de Fortaleza, de que os estudos técnicos que o DNOCS ora realiza serão concluídos com a mudapça para outro sítio do local primitivamente
escolhido._
O Vice-Governador Waldemar Macêdo, em telegrama enviado ao Ministro do Interior, foi enfâtico: "Informado técnicos elaboram estudos açude
São Lourenço desejam transferir local sua construção, venho presença vossência solicitar, nome povo São Raimundo Nonato, seja mantido local inicíâlmente designado, por ser o mais adequado e que realmente atende problema crucial nOsso povo que é realmente abastecimento dãqua sede município.
Esperando contar mais Uma vez sensibilidade vossência para solução proble~
ma, o quel foi prometido, ainda em vida, ao saudoso ministro Petrônio Portella, lembro referida obra foi batizada por V. Ex• com o nome daquele que
foi o maior- de-todos os piaurenses. Cordiais saudações".
O despacho telegráfico do Vice-G-overnador do :Piauí, portanto. não deixa margem à-dúvidas. Dentre tantos importantes, o principal objetivo com a
construção do açude Petrônio Portell3; 9onsiste no abastecimento da cidade
de São Raimundo Nonato. E para que tal se verifique, inclusive para que o
açude não sofra redução na sua capacidade de acumulação, é indispensável
que as obras respectivas sejam plantadas nas imediações do povoado São
Lourenço, do progressista município de São Raimundo Nonato.
Ê o apelo que, em nome da representação do Piauí no Senado Federal
endereço, cheio de confianç_a, ao Ministro M~rio Andreazza.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) A Presidência designa para a
sessão ordinãria de hoje, a seguinte
~

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único. do Projeto de Resolução ri9 1"83, de 1981 (apreseritado pela Comissão _de Econorriia- ccilno cOnclusão de seu Parecer n9 1-.0'98,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a ele-
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var cm 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 constitucionaHdacte e jurid-icidade, Com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 123(82, do Senador Dir-

ceu Cardoso, de audiência da Comissão de Finanças.)
2

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 258, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economía Como conclusão de seu Parecer n9 1.424,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) a elevar
cm Cr$ 8.613.200,00 (oito milhões, seiscentos e treze mil e duzentos cruzei~

ros), 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.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 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 (tririta 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, favorâvel.
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venta e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo

J>ARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão
-de Cofzittt~iÇão e Justiça, peJa constitUcionalidade e juridicidade.
8
Votação, em t~rno úniCO, do Projeto-de Resólução n"' 240, de 1981 (apresentado peJa Colnissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.342,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (MS} a elevar em Cr'
12.356.()(K),OO~(doze milhO~, trezentÕs e cinqüCnta e seis mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.343 e 1.344, de 1981, das Comissões:
-de ConstitUiÇãO e Justiçri, ·pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.
9

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 30, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu ~arecer n9 178,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a elevar em
Cr$ 159.638.841,00 (cento e cinqüenta e nove milhões, seiscentos e trinta e
oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 179 e 180, de 1982, das Comissões:
~de Constituição e Justiça, pela constifucfonalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
--de Municípios. favorável.
10

4

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 Alexãnia (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 i! Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municípios, favorável.

s
Votação, em turno único, do PrOjeto de Resolução n.., 33, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 189,
de 1982), 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, treúntos e sessenta cruzeiros), o montante de sua dívida cOnsolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 190 e 191, de 19B2, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n,.. 80, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia corria conclusão de seu Parecer n9 423,
de 1982}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (GO) a elevarem Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e um
mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 424 e 425, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios. favorável.
II
Votação. em turno único, do Projeto de Resoluçãon"' 218, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.270,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em CrS
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
divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 1.271, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça. pela constitucfonalídade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

•

12
6

Votação, em turno único, do Projeto de ReSoluÇãO n.., 38-, déd98I (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, soo n•s 280 e 281, de 1981, das éóinlssões'
-de Constituição e Justiça, pela coristitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
7

V atação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 713,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 221, de 1981 (apresentado pela Coni.fSsão de Economíã-ccim'o Conclusão de seu Pilfecer n9 I ~1.76,
de 1981}, que autoriza o Governo do Estado do Cearã a elevar em Cr$
25.239.000,00 (vinte e cinco milhõCs, duzentõs e idnta e-nove -mil cruZeiros), o
nioritante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 1.277, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

..

13
Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n9 14, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 39, de
1982), que autoriza a_ Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) a elevar em Cr$
360.000.()(K),00 (trezentos e sessenta milhões de cruzeiros) 1 o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 40 e 41, de 1982, das Comissões:
-:-de Constituição e Justiça. pela constitu_cionalidade e j~,Jridicidade; e
_:_de- Municípios, favorável.
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14
Votação, em turno único, do Projeto-de Resolução_n9 59, de 1982 (apresentado pela Comissão de: Economia como _conclusão qe_seu P_arec_er n9 ~34,
de 1982), que autoriza o Governo do_Esfado-do Rio de Janeiro a elevar eln
Cr~ 29.079.200.000,00 (vihte e nove bilhões, setenta e 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 juridícidade.
15

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 13, de 1979,
de-autoria do Senador Mauro Benevides. que dispõe sobre a concessão _de
aposentadoria especial para o comerciãrio, na forma que específica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
-de Canstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável;
-de Saride, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto venCidO dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.
16
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.9 3?9, 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, favorâvel; e
-de Finanças, favorável.
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-de SerViço Público Civil; e
-de Finanças.
21
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parçcer n9 459, de _1982), do Projeto de Resolução n"' 160,
de 1981, que autoriza a Universidade Estadual de Campinas- UNIQ\MP,
a contratar -operação de crédito no valor de Cr$ _772.500,00 (setecentos e setenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

22
Discussão, em turno único", dil. Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n• 460, de 1982), do Projeto de Resolução n• 225,
de 1981, que autoriza~ Prefeitur~ Municipal de Florestal, Estado de Minas
Gerais, a elevar i:rri Ct$ 21.i 71.150,00 (viltte e urri milhÕes, -cento e setenta e
um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante d_e sua dívida consolidada.
23

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida peta Comissão
de Redação em seu Parecer n<;> 511, de 1982), do Projeto de Resolução nQ 122,
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, 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.
24
Discussão'l em turno único~ da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seuParecer n• SlO, de 198Í), do Projeto de Resolução n• 155,
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova ,Venécia, Estado do
Espírito Santo, a elevar em Cr~ 14.091.700,00 (quatorze milhões, noventa e
um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

17
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-doRAr
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comjssões:
-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
Constituição e Justiça.
18

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 aliR
mentos, tendo
PARECER, sob n• 1.145; de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade e, no
mérito, favorável.

19
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• salârio devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favói'ãvel; e
-de Finanças, favorável.
20
V atação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena4q o9 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, sobn•s l.l30a /.133, de 198/, dasComissões:
-de Constituição e Justiça;

- de Legislação Social;

25

Discussão, em turno único da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n• 509, de 1982), do Projeto de Resolução n• I ~2,
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal d"e V alinhos, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 28.091.520,00-(vinte e oito milhões, noventa e um inil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
26

Discussão, em turno único, ·do Pi'Oj"etO-de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia çomo çonclusão de seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.(X)(),OO (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Mu~idpios, favorãvel.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
27
Discussão, "eiii"pfrmeirci"turná; dO Projeto de Lei do Senado n9 309, de
197g, d,? Se!lador_ Gabriel HermeS, que dispõe sobre o exercício <;ia auditoria
cOntãbil, e dá outrãs providêncià.s, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576; de 198!, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de LegislaçãO Social, favorãvel;
~de Serviço Público Civil, contrário; e
-de Economia, favorãvel, com as Emendas de n"'s I e 2-CE, que apresenta.
_O~(Dependendo da ~votação do Requenmento n• 35/82. do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da ·discUSsão p3.ra re-exilme da Comissão de
Serviço Público Civil.)

O SR, PRESIDEJ'<TE (Jarbas

passarinho)~-

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 hoias e 45 minutos.)
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ATA DA 94' SESSÃO, EM 25 DE JUNHO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura

•

PRESIDtNCIA DOS SRS. JARDAS PASSARINHQ, JORGE KALUME, ALMIR PINTO E LO MANTO JÚNIOR

Às

i4 horas e 30 minutos, cicham-se presentes os Srs. -SenadOres:

Jorge Kalume- Eunice Michiles- RaimUndo Parente- Gabriel Hermes - J arbas Passarinho - Alexandre Costa - Luiz F emando Freire- J osé Sarney - Alberto Silva - Bernardino Viana- Helvídio Nunes- -Almir
Pinto ~-Josê Lins - Agenor Maria - Dir1arte Mariz - Ctinhã Lima Milton Cabral - Aderbal Jurema - Lourival Baptista- Passos Pôrto Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz-Viana- DirceU CardosoAmaral Peixoto - Hugo Ramos- Nelson -CarneirO- Ã_lano BarcelosItamar Franco- José Fragelli- Saldanha Derzi- EvdâsiO Vieíiã- Pãulo
Brossard.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A lista de presença acusa o
comparecimen~o

a

de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro

aberta sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos..
Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. }9-Secretãrio.
~ lido o seguinte.

EXCELENTlSSIMOS SENHORES MEMBROS DO COLENDO SENADO FEDERAL
Amilar Rodrigues Dias, mineiio,

casado,

advogado (OÀB-DF /807),

ex-funcionârio público (pelo TSE, manu militar/, uaposentado"), domiciliadO
e residente na SQS-311, Bloco H, Apart' 204 (tels. 226-0619j243-8673j,~na
Lei n9 1.079/50, -ã.rt: 40, n'>'s 2/3, e segs., eStfibado,
2. Pelos crimes de desídia no cumprimento de suas atribuiçõ-es e de recusa à prática -de a tos que lhe iricumbenl, a essa egrégia Casa venho deriunciar o
Exm9 Senhor Professor DoutO! Procurador-Geral da República, Inocêncio
MártireS Coelho, paraerise, -Casadõ, furiC:iofHffio-:PúOlícÔ, residente e domiciliado nesta Capital, dado que:
Desidioso se vem patenteando:
2.1.1. Desde 16-11-81, porque, abordoado <lpenas a grosseiros sofismas e a mal alinhavados "argumentOs" (dignos todos daquela conhecida "lógica" do Lupus et Agnus, i.é., dos falsos pretextos- fictis causls} requereu o ' 4 arquivamento" de certa Ação Penal
Privada (Inquérito STF n• 109-1/81), de minha autoria (Doe. I);
2.12. Desde 3-4-82. porque, até hoje, se omite nÓ ctiffiprimento de seu publicum munus, deixando de denunciar, nos termos
da Lei Penal, os crimes (de ação pública!) de falsidade ideológica e de
prevaricação, .na Secretaria do TSE- pelo seu "vitalício" (desde
abril/58) Diretor-Geialdo Costa Manso praticadOs (Director crimine verus =qui n'est Directeur que par un crime: o de, ut puta, usurpar
cargo público, acessível a todos os brasileiros ... já que, sem qualquer
concurso, nomeado fora) e dos quais o ora ilustre Denunciado tomara conhecimento (notitia crimirium} niediante os origin:iis das
anexas xerocópias (Does. 2/6);
2.2. Recusando vem-se a praticar atos que lhe incumbem:
Porquanto, baldamente, tenho com ele insistido em que denuncie, nos termos da lei Penal, o Sr. GeraldO_ Costa Manso,
Diretor-GeTal .. vitalicio" (dentro em menos de um ano, farã
'"bodas-de-prata" nesse cargo "de confiança, .. ") daquela Secretaria,
dada a prática, objetiVãmente demonstrada em farta documentação,
dos crimes suso referidos, e que São os denominados ..de ação públi2.1,

ca"! (Does. 2/6).
3. Todavia, primeiro que, a essa Alta Casa, de nosso Legislativo lho denunciasse, ao ora Denunciado lhe encaminhei, em 3-5-82 (Doc.2), numa
como última tentativa de evitar-lhe o vexame, petição em que se lhe assinava
o prazo de 48 horas, para cumprir seu indeclinável munus publicum, tomando
as medidas que, de oficio e de há muito devera tú tomado!
4. O Dr. Procurador-Geral da República, Professor Inocêncio Márti~es Coelho, há, contudo, preferido persistir em sua atitude afrontosa à lei;
pois, consoante a informações, hoje mesmo colhidas Júnto às Secrétarias
competentes (de Comunicações do TSE, da Proc. Geral-Eleitoral e da Proc.

Geral da República), no mesmo statu quo ante, sem solução e em poder do ora
DenunciadD, continuani meUs Requerimentos ...
5. Daí, a presente Denúncia, que, por mim assinada (com firma devidamente reconhecida) e dos anexo~i documentos, a que se refere, acolitada, espero seja recebida, e, nos termos_ da Lei n~t 1.079/50, processada até final sentença, protesta~do, _ainda, pelo Qfere_cimento,__opportuno tempore, quando da
apresentaç~o do acc!!_satorius libel/JJS, de mais provas1 porque criminel auSsi
fut cet Fonccionaire = crimen et ille fuit!
Peço Deferimento.
Brasília, DF, 4 de junho de 1982- Amilar Rodrigues Dias (OABDF/807).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- De acordo com o disposto no
art. 40 l do Regimento Interno do Senado e obedecidas, ainda, disposições da
Lei n'>' 1.079, de lO de abril de 1950, o expediente que acaba de ser lido serã remetido a uma Comissão Especial composta por 1/4 da composição do Senado, em que se representarão, pelo critério prci:POfcionai; todas as bancadas
partidárias.
A referida Comissão reunir-se-â dentro de 48 horas e, depois de eleger
SeU Presidente e Relã.tcir, emitirá parecer no- p·razo- de 10 dias sobre se a denúncia deve ser, oU ilãO, julgada objeto- dC: deliberaçÕa~"I.>entro desse p~ríodo
poderá a Comissão proceder às diligências que julgar necessárias.
Assim -sendo, a Presidência designa, para compor a Comissão Especial,
os-seguintes Senhores Senadores:
Pelo Partido Democrático Social - Aloysio Chaves, Aderbal Jurema,
Bernardino Viana, Moacyr Dalla, Jorge Kalume, Eunice Michiles, Gabriel
Hermes, Helvídio Nunes, Almir Pinto, José Lins e Lourival Baptista.
Pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro- Paulo Brossard,
Mauro BeneVides, Cunha Lima e Franco Montoro.
Pelo Partido Trabalhista Brasileiro - Nelson Carneir-o.
Pelo Partido Democrático Trabalhista -- Álano Barcelos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Sobre a mesa, projetas de lei
que serão lidos pelo Sr. {9-Secretãrio.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 128, DE 1982
Dispõe sobre a validade dos votos atribuídos a partido político nos
municípios em que a agremiaçõa não tenha candidatos a Prefeito, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. f'? Nos municípios em que o Partido não tiver candidato· a Prefei~
to, serão válidos os votos atribuídos à sua chapa de candidatos às eleições de
âmbito estadual e federal, ainda que sufraguem, simultaneamente, à nível
municipal,· candidatos de outro partido.
Art. 2'>' Acrescente-se ao art. 2'>' da Lei n'>' 5.782, de 6 de junho de 1972,
parágrafo úriico com :r-seguinte redação:

"Art.. 2•. .. ..... ~ .. "" •....• ~ •...••.. , .,.., .. ~· '· .............. .
Parágrafo único Qu.ã.ndo -se tratar-de município criado no ano da realização da eleição, o prazo de ffiiação referido neste artigo reduz-se para 90
(noventa) dias."
Justificação
A legislação eleitoral recentemente aprovada adota, como critério geral,
a vinculação de votos em todos os níveis: federal, estadual e municipal. Toda~
via, destaca uma exceção, destinada a possibilitar_a existên~ia apenas de chapa estadual e federal, nos municípios eiri que o p3.rtido não tenha diretório or!fanízã:do ou número de filiados, sufic.iente à realização da convenção para es.
colha de candidatos aos cargos municipaiS.
Ocorre que a lei não fixa qual o tratamento a se-r dado aos votos que,
neste~ municípfos específicos, sufragarem a- chapa estadual federal do partido
eX.Cetuado e, a nível municipal, candidatos d_e outro partido.
Por evidente, a legi~lação proposta, se admite a chapa estadual e federal,
não poderia exigir que O eleitor votasse uem branco" para os cargos munici-
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pais. Cas·o houvesse esta determinação ou imposição, seria ela de total injurídicídade, afrontaria o direito constitucional do-voto e estabeleceria uma contradição insuportável e atentatória ao instituto das eleições, que-visa o voto
positivo e sempi'e indicativo. Reprovável e jamais moral ou lícito; seria
recomendar-se a absten_ç_ào, o voto nulo ou o voto "em branco". Aberrante,
por outro lado, impedir que o eleitor exerça seu direito a '{Ot9 expresso nas
eleições municipais.
Desta forma, é indispensãvel que a lei esclareça o critéflõ-de entend_imento quanto à validade de$-te voto, no caso ex:cepecional que a prÓJ?ria lei admitiu.
Trata-Se de exceção que abrangeria apenas os municípios onde o partido
não tivesse candidatos a Prefeito e Vereador.
Portanto, o_ presente projeto, além de necessário, não altera e nem se
contrapõe ao espírito e norteamento da legislação que institutiu a vinculação
do voto. Antes a aperfeiçoa e proter,e o direito do cidadão, em livremente escolher seus representantes, consagrando o mais básico dos princípios democráticos, que é o respeito à vontac· e do eleitor, rnan~fes~ada em seu voto.
Sala das Sessões, 25 .de junho_ de 1982_. ---:-_Hugo Ramos.
À Comissão

de Constitufção e Justiça

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 129, DE 1982
Autoriza o Governo Federal a desapropriar área no município do
Rio de Janeiro (RJ).

O Congresso Nacional decreta:
Art. )<? Fica o Governo Federal autorizado a desapropriar a área de
6.499,6_3m 2 (seis mil, quatrocentos e noventa .e n_ove metros e sessenta e três
centímetrOs quadrados) necessária a construção de um Centro de Cultura, localizado no Bairro Novo Leblon- Bar~a da Tijuca~- sit1,Iada à Rua Rino
Levi esquina com a Rua Guimarães Rosa- área que possuí a seguinte medição e confrontação: 96,00 m com lote 8, 68,40m com os lotes 2 eJ, 48,40m
com a Rua Guimarães Rosa, 83,30m com a Rt.:ta Rino Levi e 25,70m (correspondentes à concordância destes 2 (dois) últimos lados) com o balão situiido
no cruzamento das 2 (duas) ruas acima citadas.
Parágrafo único O Centro de Cultura refe(íQ.o terá nec~sariamente
áreas destinadas ao aprendizado de línguas latinas e anglo-saxôniC<is, ·estudos
de arte, teatro-escola c demais a(ivídades afins necessárias ao aprimorainento
da cultura, notadamente de cursos especializados técnicos ou ciC:niíficos.
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O SR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O Sr. Josi Fragell(- Pe~o a palavra, Sr. Pr_esidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O nobre Senador José Fra·
gelli pede a palavra em que condição?
O Sr. José Fragelli -

Como Líder,

O SR. JOSt FRAGELLI (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.)"- Sr. Presidente, srs·:~senadores:
.
v. Ex•s bem compreenaem que para mim é um pouco demasiádo ...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Permite V. Ex• um minuto?
O SR. JOSt FRAGELLI -

Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Parece que houve uma dúvida em Plenãrio, quando perguntei a V. Ex• em que condição pedia a palavra.
V. Ex• foi Cít3dó ainda hã-Pouco, deu- um ap-arte e deu-me a impressão de
que pediria a pa1ãvra p-ara explicação pessoal, e como V. Ex• tem o direito de
pedir como Líder, fOi a raião pela qual eu perguntei a V. Ex• em que condição pedia a palavra. V. Ex• pediu corno Líder e como Líder V. Ex• tem a palavra.
O SR. JOSÉ FRA,GEL.LI- Para miJ11 é um pouco demasiado voltar ao
assunto que já abordei pelo menos duas vezes aqui da tribuna do Senado e do
Congresso Nacional. Tenho uma explicação minuciosa, Sr. Presidente, do
meu modo de proceder frente ao reghrie-nio, e tendo em vista O meu entendimertto das contingências políticas, sobretudo quando falando ao Congresso
Nacional, ontem, abordei esta Ú.ltiiD.a _parte.
Quero dizer, Sr. Presidente, que de fato o réCurso apresentado pelo
nobre Senador JoSé Uns da minha decisão na Comissão Místa, esse sim não
se fundamentou em nenhum dispositivo regimental. Acho que S. Ex• agora
não poderia nem sequer apresentar esse dispoSitivo regimental, porque o 16,
liúrnero VIII citadO agOra não-é esse, e· nem esta-escrito naquele recurso, não
consta nenhum d_ispositivo regimental ou de caráter legal em qu~ se baseasse
aquela decisão.

O Sr. José Lins- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. JOSÉ FRAGELLI -Pois não.

Justificação

O presente projeto tem a maior relevância para dirimir uma contenda
naquela á.rea do Rjo de:.Janeiro. d~corrente_ de um conflito de interesses no
qual a população interessada da Barra da Tijuça t~rã o oPortu.nidade de _conquistar um centro de estudos, tal corno nele preconizado, capaz de ter influência iníport<.lrite- na educação dos jovens ali resident~.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1982- Hugo Ramos.
Às Comúsões de Constltuição e Justiça, de Munic(pios, de Educação e Cultura e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Os projetes lidos serão publicados e t:_emctidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Adcrbal Jurem_(,l, por cessão do ilustre Senador Bern_a!~ino_~ ~iana.
O SR. ADERBAL JUREMA PRONUNCIA DISCUR:>U
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O Sr. José Uns- Sr. Presidente, peço a palavra, pela liderança.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador José _Lins, como Líder.

Concedo a palavra ao

O SR. JOS!i LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Gabriel Hermes.

Concedo a palavra ao

O Sr. José Lins- PerguntO ·a V. Ex• se para o Presidente do Congresso
cumprir a sua obrigação precisa que nós digamos qual a letra do Regimento
na· qual ele deve se basear. Porque o Regírriento dã a norma, dentro da qual o
pfesi'dente decide ·a~~ qu~t~:T êiue lh~ sãci ·apresentadas.

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Como não? V. Ex• acabou de dizer que o
fez porque havia levantado uma questão de ordem, e V. Ex• sabe que toda
.questão de ordem precisa ser devidamente fundamentada no Regimento, e foi
-O que V. Ex~ não fez, sobretudo fazendo _u_rn recurso sobre uma questão de ordem.
O Sr. José Lins- Permita-me V. Ex• Expliquei bem que o reguerimento
fora feito porque V. Ex• tinha·de5Cobertõ-iodáS: as letras regimentais concerne-ntes-a esta matéria. V. Ex• indeferiu sucessivamente todos os reqUerimentos
que deveriam ter sido atendidos e deferidos, conforme o Regimento Comum,
subsidiado pelo do Senado.
.

O SR. JOSÉ FRAGELU- Desconheci todos os dispositivos regimentais referentes à matéria ...
O Sr. José Lins .......: -e. verdade.

O SR. JOSÉ FRAGELLI- ... mas V. Ex• não citaram sequer um desses
dispositivos regimentais que eu tivesse violado. Nenhum.

O Sr. José_ Lins- V._Ex:• se engana. No próprio requerimento estão todos eles citados_; o art. 153, ...
Ó SR. JOSÉ FRAGELLl- Ao coilirãrio. Neguei a questão da prorrogação com base no art. 20 do Regini:ent(iComum, que S. Ex• o Sr. Presidente
dO s·enad.O ·acatou, para dai- a SUa decisão e levar aÕ Plc!nãrio aquele parecer e
aquele substitutívo. Se V. Ex• atentar para o despacho do Sr. Presidente, verâ
isto, rião obstante ter aquela decisão da Presidência da Casa se socorrido de
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dispositivos do Regimento Interno do SenadO inapÜcáveis, no ~eu m~do -d~
ver, ao caso. Justamente por quê? Porque há um dispositivo expresso no Regimento Comum tratando da matéria. Se não me engano, também, numa de
suas falas, o Sr. Presidente do Congresso Nacional lembrou que dàva a sua
decisão porque eu havia feito referência ao art. 20, dizendo que aquele arL 20
permitia qUe ã mãtéria fosse levada para o Plenário do Congressso Nacional.
Não estou falhando na referência qUe faço às palavras do eminente Sr.
Presidente do Co_ngresso Nacional.
Então, se me baseei no art. 20 para impedir que tivesse andamento aquele requerimento feito pelo Deputado-Jorge Arbage, logo depois também referendado pelo Sr. Relator da Comissão, Deputado Jairo MagalhãeS_; o nZ em
dispositivo expresso, que foi acatado pelo Sr. Presidente do Congresso Nacional.

O Sr. José Lins -

Permite-me V. Exf. um aparte'?

O SR. JOSE FRAGELLI - Um momento.
Então, como é que violei dispositivo expresso?
O recurso não menciona dispositivos regimentais. O pedido de ·prOrro~
gação do Deputado Jorge Arbage também não menciona nenhum dispositivo
regimental em que se fundamentasse. Qual foi a crítica, neste partículai, que
me fez o ilustre Presidente do Congresso Nacional? S. Ex• lembrou -eu não
tenho de memória, agOfa, o dispositivo do Regimi!ltto Comum do Congresso
que faz referênCia ao art. 48, da C6ilstituição Federal, que dá o prazo de 90
dias para os trabalhos da Comissão- censura que S. Ex• me fez; salvo engano de minha parte, não foi de que eu tiveSse violado nenhum dispositivo regimental, mas que eu deveria ter atentado para :.1quele prazo de 90 dias e poderia ter dado mais 5 no· pedído de profrogaçâo 'de V. E:if.s·
Aí -é que tenho entendimento diferente do preclaro Presidente do CongressO Nacional. Por quê? Porque foi "intempestivo aquele req~erimento do
Deputado Jorge Arbage.
Estávamás, Sr. Presidente, Srs. Senadores, coffi •;ma hora e meia de trabalhos na Comissão Mista, que começou a reuniã-o às 17 hOf-ai~PO-r que a Co_missão, não começou imediatamente seus trabalhos? Porque o Sr. Relator- já
o disse aqui, estou cansado de repetir - chegou com aqueles papêís desconjuntados, desajeitadamente arrumando as folhas do.seu parecer e do substitutivo, assinando ali na nossa frente, inclusive do Senador JOSê- Üns, -aqU€:{e parecer, sem nenhuma cópia. Tivemos que levantar a sessão pot meiã. hora, para
que o parecer e o substitutivo fossem impressos e levados ao conhecimento
,dos Srs. Congressistas Membros da Comissão Mista. O Sr. José LinS- Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Um momento.
Perdeu-se mais de meia hora. Teve início a leitura cfaS duas peças.- Às
18:30 horas o D~putadO Jorge Arbage, intempestivamente, efltra com o requerimento de prorrogação pOr cinéÕ-dlas. Para quê, Sr. Presidente? Para leitura, discussão e votação do parecer, que o Relator trazia em mãos, e do
substitutivo. Tínhamos, portanto, cinco horas e meia de trabalhos pela frente,
sem nenhuma manifestação de obstrução por parte dos Congressistas da
Oposição. _Quem iniciou 'essa obstrução foi justamente a Maioria, através dO
Deputado Jorge Arbage, secundado pelo Senador José Líns. Quanto tempo
se levou nessa discussão? Das 18:30 às 20:30 horas.
Estou falseando os fatos? Quero saber se foi isto- 6ü não, das 18:30 às
20:30 horas. Se os fatos estão corretos, V. Ex'"s podem formar seu juízo sobre
quem estava fazendo obstrução dos trabalhos da Comis-são. Duas horas de
discussão tumultuada, com o objetívo muito claro de me fazer perder a paciência, como V. Ex•, Sr. Presidente, a perde de quando em vez, na Presidência dos trabalhos, seja do Senado seja do Congresso ~acional. Ontem, Sr.
Presidente, não concordei com sua referência de que o Presidente da Comissão perdera a autoridade. Não perdi a autoridade, porque me mantive à fren-te dos trabalhos da Comissão, permítíri.do que usasse da palavra ora um, ora
outro Congressista, todos, como acontece, inclusive, no plenário do Congresso, cruzando os seus pedidos da palavra para questão de ordem. 1:: natural
que nesses momentos ocorram essas solicitações. DentrO de todo aquele tu~
multo, deixei e permiti, e foi possível, que cada Congressista das -duas Bancadas se pronunciasse. Isso levou duas horas~
Sr. Presidente e Srs. Senadores, às 18:00 horas, qu3ndÕ entrou ~·<Íuele requerimênto, feito justamente para perturbar os trabalhos da Comissão Mista,
o Sr. Relator estava nas últimas páginas da leitura do substitutivo, faltavam
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seis ou sete laudas apenas. Aquilo terminaria dentro de mais quinze minutOs.
Teríamos cinco horas de discussão.

O Sr. José Lins -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. JOSfi FRAGELLI - Um momento.
Se,eu, de acordo com·() e_ropósíto que manifestei a todos o~ Srs. Corigi'essistas, da Maioria e da Oposição, que levaria, que conduziria aqueles trabalhos dentro das normÇts regimentais, não poderia, como fez a Maioria, antecipar qrr~ à OposiçãO de tal modo iria fazer· obstrução, se aquele parecer e o
substitutivo não fossem votados até meia-nõite. Seria muito fácil fazer esses
cálculos, Srs. Senadores, porque o Regimento Comum dá apenas 15 minutos
para cada Congressista se pronunciar sObre a matéria. Eram 9 os da Oposição. Levariam, no máximo, urrüdlora e meia óu urna -hora e quarenta mi nu~
tos falando sobre a matéria. No máximo, às dei horaS, -se os Srs. Congressis~
tas da Maioria também não quísessern fazer obstrução, não usassem daqueles
quinz~ m_ínuto~, ~o- niâximo, _e~ du_as horas, ~u não teria' como deixar de pôr
-em votação aquela matéria.
POr-tanto, essa obstrução foi levantada, essa obstrução foí alimentada,
essa obstrução foi proposita10tente posta ali, em- tumulto, para perturbar os
trabalhos da Comissão, porque os Srs. membros da Maioria estavam antevendo a impossibilidade de votar o parecer e o substitutivo, cuja leitura, às 18
horas e 30 minutos, estava quase completa. Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Eu não teria outra maneira de proceder senã9 indeferir_ aquele requerimento
. de prOrrogação.
O Sr. José Uns -

De prov_ocação?

O SR. JOSE FRAGELLI- De prorrogação e de provocação, também,
maior ainda. V. Ex• está ·seiido' trâfdO pelO- seu subsconsciente. Vejam só ...
um· homem calÍno como V. EX'", -às vezes não Pode impedir aquilo que vem de
dentro, do subsconsciente. Nem sempre o superego consegue fazer aquela
censura do que está dentro de nós, a que se refere Freud. O superego nem
sempre controla os nossos entendimentos, e sobretudo os nossos sentimentos
·ae Cuipa, que é just'amente eSte ciue V . .Exf. acaba de manifestar - provocação.
O Sr. JoSê _Uns_- v:~ Ex• me per!_Ilit~ u~~ apar:te, mais uma vez?

O SR. JOSE FRAGELLI- Foi muito bom ter havido este debate, porque V. Ex• acabou fazendo, contra a própria vontade, uma confissão expressa
de que, naquele momento. não se fazia um pedido de prorrogação, mas se fazia uma obra, um trabalho de provocação. Era justamente isso.
O Sr. José Lins- Permite-me V. Exf. outro aparte?
O SR. JOSE FRAGELLI- Ouço V. Ex•

"o Sr. Jo:Si LinS-=.... Nobre Senador José Fragelli,

a defesa de V. Ex,. é extremamente frágil, está béls~da nu!!l_a palavrª __gue ~Ex'" pronuncia mal, e
que pior ainda se ouve. V.. Exf. alega que o nosso requerimento não citava aletra regimental e~__q':_le Se baseava. Se V. Ex• ler 9 requerimento por nós assinado, dirigido à Presidência do Congresso, V. Ex• verá ali citado o art. 153.

O SR. JOSE FRAGELLI -

O Sr. José Lins -

132, nem 153 ...

Art. 132.

b SR: JOSÉ FRAGELLI -Q-ue TiãO se aplicava mais ~o caso, porque
era matéria vencida.
O Sr. José Lins - V. Ex• me permita:, e~ permiti a V. Ex' um amplo
aparte no meu discurso. O art. 446, V. Ex'" feriu frolttalmente. V. Ex• alega
mai~ que não deferiu _o_ requerimento porque o Deputado Arbage foi intempestivo, porque o requerimento foi feito para provocar, foi feitq para obstruir, foi feito para tomar tempo. Ora, V. Ex• nega provimento ao requerimento, não baseado na letra regimental, que V. Ex'" não citou nenhuma vez.
V. Ex• negou baseadp nos_gestos do relator que estava apressado ...

O SR. JOSE FRAGELLI -Como? V. Ex• ouça a fita e escute quantas
vezes eu fiz referência ao art. 20 do Regimento Comum.

O Sr. José Llns - V. Ex• se b~eou nos gestos do relator, que estava
a_pressado, V. Ex• _-se basc:_Q_U nos gestos dos m_embros do PDS, que eStavam
preOcupados, V._~~· s~ baseou__ J?.a balbúrdia, que oseu Partido fez e que V.
Ex• joga contra nós, mas não se baseou na l<:!tra do Regimento. Por quê? Porque V~ Ex• não tinha amparo na letra regimental. Ainda mais~ V. Ex,• caiu em
flagraríte Co.iitradição~ quando disse que cit-ou o art. 20. Ora, foi exatamente o
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art. 20 que permitiu ac) Presidente do Congresso-deferir a segunda parte do
nosso requerimento, que se referia, exatamente,- aaceitação do sub-stitutivq
para ser votado no plenário. Aí, V, Ex• acertou. V, Ex• citou muito bem o art.
20 e irtdeferiU, falvez- quem sabe?- e aí é que Freud explica a mecâniCa d_o
cérebro de V. Ex•, porque V. Ex•, naquele momento, vislumbrou que o Regimento permitia que o nobre Presidente do Senado ..~
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O SR. JOSé: FRAGELL!- Mas é, como disse aqui o Senador Paulo
Brossard, de admirar que num corpo tãO pequimá haja tanto governismo,
como há !l~ de S. Ex'-, o qol;lr~ S~o_ador José Üns.
O Sr. José Lins- Não há nada de governismo; o que houve foi uma pre~
ferênciã _de V. Ex'- pelo seu Partido, c_?ntra o Regimento.

O Sr. José Uns- QUero lembrar a V. Ex• que quando negou o indeferimento do pedido de prorrogação, V. Ex'", realmente, citou o art. 20. Mas, foi
o arl. 20 do Regimento Comum que V. Ex• negou, quando_ o Presidente nele
se base_ou para atender à segunda parte do requerimento, que era a leitura e a
aceitação do resto do parecer pelo Plenário do Senado.

O SR. JOSÉ FRAGELLI - É que o Senador José Lins perde a cabeça
nesses momentos em que vê uma batalha perdida da Maioria a serviço do Paláciá do Planalto.
o Sr. José Lins- v. Ex,.-foi que~nr pé'rdeU o resPeito ao Regimento em
favor da sua Bancada.
O SR. JOSE FRAGELL!- Nesses momentos, S. Ex• perde a cabeça.
Deix<! de_ ser esse h_omem __calmo_, tr~~q~ilo: gentil, atencioso, que todOs não
apenãs admiramos, mas também passãmõs a eSHffi3.r. Nesses momentos, S.
Ex• ~_ud~__a!é de_personalidade.

O SR. PRESIDENTE ~Jarbas Passarinho)- Solicito ao nobre Senador
Josê Lins que conclua o seu aparte porque está próximo o fim do tempo do
nobre Senador José Fragelli.

O Sr. José Lins- Para defe~der. _o Regimento, nobre Senador.n
O SR. JOSé: FRAGELL!- S. Ex• se transforma. Eu não digo chegue a
ser um caso de dupla personalidade ...

O SR. JOSf: FRAGELLI- Freud trato_u muito pouco dos fenômenos
do cérebro e muito mais dos da consciênCfa. V. Ex• não estâ bem-lembrado
das leituras de psicanálise, V. Ex• está saindo do campo ...

O Sr. José Uns -

iJ Sr. Josi Lins - IssO é c-o"mó Jesus no âtrio da Igreja ...

Eu encerro, Sr. Presidente, apenas mostrando ...

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Em nenhum momento eu neguei que a interpretação do art. ZO poderia ,ser aquela que V. EX-• deu.

o_ Sr.~ José Uns- Pelo menos V. Ex• apoiou os pareceres de todos os
membros do seu Partido contrários a isso.
O SR. JOSÉ FRAGELLI- V. Ex• é testemunha disso. Eu afirmei, ao
contráriO, ·que V, Ex•. numa de suas falas, disse que a sua decisão era tão certa que eu, falando na Comissão Mistã cóiito Presidente, havia feito referência
à possibilidade da leitura do parecer no plenãrio, de acordo com aqueles dispositivos do Regimento Comum.
O Sr. José Uns- Mas, V. Ex• que é tão acreditado pelo seu
nesse ponto não se tornou acreditado por ele.

Partido~

O SR. JOSé: FRAGELLI -A pjlrte em que discordei da decisão de

v.

Ex• foi aquelas referências a irregularidades, porque não hÕÜve irregUlaridades na Co_m~_$;i,O. Houve tumulto, Sr. President~, e u_m tumul_to de duas horas
provocado, como disse, por um requerimento da Maloria.- Ouvindo a gravação, se isso ê possível, V. Ex• verifica rã que se ouvia muitõ mais o pronunciamento de cada um de todos os membros da Maioria do que os da Minoria.
Então, essa obstrução era feita pela Maio;ia, nattuaim~rite c'offi as resPOStas,
com as defesas, com as contraditas dos elementos da MinOfí~~0 Sr. José Lins -

Estávamos sô nos defendendo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo soar a campainha.)
-Solicito a V. Ex,. que não aceite maiS apartes, Senador José Fragelli.
O SR. JOSÉ FRAGELLI- O que eu disse, naqUela referência feíta pelo
eminente Líder Cantídio Sampaio, que todos nós admiramos pela sua inteligência, pela dedicação às suas funções, pela sua fibra, a referêpcia que eu fiz é
que S. Ex • disse- isto que o nobre Senador JoSé- Lins ocultou agora en:t suas
palavras -que devido ao atraso verificado, ele viu que era uma batalha perdida, na Comissão Mista, a aprovação do sub~titutivo. Por quê? Porque ele
não estava sendo termin~do senão no momento mesmo do iníciO dos trabalhos da Comissão. E o Senador Passos Pôrto disse a_ mesma coisa, "este substitutivo não está sendo aprovado, é pelo atraso da sua apresentação, e cabe_ a
nós, da Maioiía; eSSa culpa". Estão essas declarações -de S. Ex• nos jornais,
tive oportunidade de fal<:~.r com S. Ex,. que as confirmOli.--E agora vem o Senad_or José Lins querendo dar outra interpretação, outras intenções, ou coisa
que o valha, às palavras, muito claras, do Líd~r Cantídio Sampaio e do Senador Passos Pôrto, para justificar a atitude insólita, porque S. Ex,. foi }Listamente um daqueles que comandaram essa atitude -insólita â3. BariCada da
Maioria na Comissão M!sta.
O Sr. José Lins- Protesto contra o insólito, Senador. Insólita é a atitude da Oposição.

O SR. JOSÉ FRAG ELLI - Insólita, contra, aliás, o modo comum de
proceder de V. Ex•, contra o seu temperamento ...
O Sr. José lins -

E o de V. Ex'" também.

o SR. JOSÉ FRAGELI:.I- S. ÉX• 'apresent,! uma outra personalidade,
nesses momentos culminantes em que tem que defender os desvios do Palâcio
do Planalto ...
O Sr. José Lins- Não apoiado!
_ O SR.JOS!O FRAGELLI-Assim, Sr. Presidente, espero que seja este o
último d~bate s~-b~e ésta matêrla. ESpero que não Precise, que não seja necessãrio _mais apresentar as mirihas razões e também as razões da minha atitude,
da meu proCedimentO e das décisões que tomei à frente da Comi"ssão Mista,
querendo dizer, Sr. Presidente, que realmi!_:nte não me ponham imposições
como essa porque eu nunca me deixarei vergar pelas pressões, seja de Maiorias seja de que poderes forem que se apresentem contra a minha modesta e
pequenina pessoa.
Era o que tinha a ~izer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores, o debaÍe
obriga a Presidência a fazer alguns esclarecimentos, uma veZ que foi taiitas
vezes citada aqui.
Em primeiro lugar, gostaria de salientar ao nobre Senador José Fragelli
que não tive a menor intenção ao referir-me à irregularidade, vocábulo, talvez
até, que se escrevesse hoje a minha decisão e eu não o tivesse usado de
identificá-lo com qualquer objetívo menoS nobre por parte- da Presidênci~ da
Comissão.
Referi-me, preferentemente, a ações e procedimentos anti-regimentais
visíveis, no_ decorrer da sessão, e como V. Ex• nobre Senador José Fragelli,
lembrou ainda há pouco, não pertinentes apenaS àquela ocasião, mas sempre
repetidos no Plenãrio da Câmara, como no Plenário do Senado.
Também não lhe fiz censura. Açho qu~ a interpretação de V. Ex• ê muito
suscetível. porque me lembro bem embora lastinle não ter aqui o despacho à
mão ...
O Sr. José Lins -

Eu o tenho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu gostaria que o Senador
José Lins me fizesse passar à mão o dCspacllo de que o meu )bjetivo foi dizer,
que em querendo, V. Ex• como Presidente da Comissão pdderia ter aceito o
requerimento. Em querendo. E isto não é Censur<:. '! apenas um esclarecimenM
to, porque eu me vi obrigado a lembrar a atual redação do art. 48 da Constituição. Portanto, era apenas esta colocação.
Que não faltei à consideração com o Presidente da Comissão é visível
que também era descabida a acusação que me foi feita de ter faltado a ess;
consideração por haver recebido o recurso, também ficou claramente indicado na sustentação feíta Pelo nobre Líder José Lins, que eu me louvava no dispositivo regimental da Câmara dos Deputados, segundo subsidiáriO do Regimento Comum. Como o Regimento Comum é omisso, e omisso é o Regímento do Senado, eu podia receber o recurso, como recebi e o deferi.
Re;:Mrrmo que V.~,. realrpente me dê nã9_apenas inspiração, mas respaldo na decisão que tomei, quando ao longo da discussão, V. Ex'" se referiu
várias vezes a que -o- substitutivo poderia ser lido no plenãrio, de acordo com
o art. 20, no que, aliás, foi secundado pelo nobre Senador h3.mar Franco. Entretanto, este direito me!J. de mandar l~r o substitt,.dvo foi, como V. Ex• testeM
munhou ont~m e anteontem,__ questionado por paiãvras apaixonadas d3 Oposição.
'
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Em momento algum, portanto, eu me considero, embora tendo meditado sobre todo o. decorrer da sessão~ como tendo feito, :POr- meu tunio, qu31quer irregularidade, nem mesmo quando decidi contrariamente a V. Ex•
questão de ordem lembrada no art. 41 do Regimento Comum, porque o seu
parágrafo únicó estâ ligado, seguramente, à Seção VI que fala Da Redação Final e dos Autógrafos, quando no art. 51,§ 2•, diz:
..Será dispensada a redação final se o projeto for aprovado sem
emendas ou em substitutivo integral, e o texto considerado em condições de ser definitivamente aceito."
Foi o que se deu, havia um substitutivo integral, e eu me socorri da decisão previamente dada pelo Senador Luiz Viana, em questão de ordem· levantada pelo Senador Itamar Franco.
De modo que agradeço a solidariedade que me foi prestada pelos meus
companheiros, inclusive por companheiros da Oposição. Rea.firmo que em
nenhum momento passou pela minha cabeça criticar a decisão de V. Ex•, ape·
nas lembrei que ela poderia ser outra se V. Ex• o quisesse.

O Sr. José Fragel/i -

J~nho
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Muito obrigado a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Álano Barcellos, como Líder do PDT.
O SR. ÁLANO BARCELLOS (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo esta Tribuna, h(Jje, pela primeira vez, para lhes falar de um grave
problema que afeta o povo do Norte Fluminense: a poluição do rio Paraíba
do Sul. As autoridades sanitárias do País consideram a chamada onda Tóxica
causada pelo vazamento de rejeites industriais da Companhia Paraibuna de
Metais e que contaminou o rio Paraíba do Sul o maior desastre ecológico já
ocorrido no Brasil. Numa extensão aproximada de 330 quilómetros, oito ci·
dades do Estado do Rio ficaram sem ágtia quase um~f semana. O quadro de
calamidade pública em que foram jogadas as populações banhadas pelo rio
Paraíba do Sul prova à saciedade que o poder público e certos empresários
colocam cm plano secundário as medidB::S cfetivas para a proteção da saúde
pública, consoante aquele pensamento abstruso de que a poluição é bendita
para se alcançar o desenvolvimento económico.
Com efeito, a generosidade da natureza nos oferece no nascedouro da
Serra do Mar, perto da divisa dos Estados do Rio c São Paulo, o~ rios Paraitinga e Paraibuna, com águas puras, límpidas c frias, cm grau zero de po·
luição. No município de Parai.buna, os dois rios s-e confluem, recebendo o
nome de Paraíba do Sul. Violentando a natureza, sessenta empresas do Rio c
São Paulo passam a poluir o Rio Paraíba do Sul. Na nascente, o rio é classifiR
cada pelos técnicos como 1 (águas puras); entre Campos e a foz, no litoral, na
praia de Atafona, é elassificado como 3 (extremamente polufdo).
Destarte, o rio é poluído por desmatamentos em suas margens. dragaR
gens, drenagens, extração de areia, lançamento de esgoto in natura. alteração
da temperatura de suas águas por fatores químicos~ como eflUentes "industriai~ e resíduos de prOdutos usados na agricultura. Ora, Sr. Presidente, tudo
isso agride não só a saúde das populações ribeirinhas mais pobres, que utilir
zam a água do rio, sem nenhum tratamento, como também altera o equilíbrio
ecológico, os recursos pesqueiros e a agropecllária·.
Não é demais lembrar que o Minist~rio do Interior, atrav~s da Portaria
n9 0013, de 15R 1-76, apresenta quatro classificações para as águas continentais
do Território Nacional e pela Portaria- n• 086, de 4-6-81, enquadra o Rio Paraíba do Sul, desde a cidade de Campos até a sua foz, na classe 3.
Acontece, Sr. Presidente, que a referida classificação ministerial se fez
muito antes do chamado desastre ecológico provocado pela Companhia Paraibuna de Metais, que despejou Cádmio, Chumbo e zinco no fio, em proporções alannantes, onze vezes mais o permitido por lei, a ponto de o Governador de Minas GeraiS. decretar O fechamento temporáríO daquela empresa.
É sabido que o cádmio, chumbo e zinco, metais pesados, são agentes cancerígenos e causadores de lesões irreversíveis no sistema nervoso central e em
todo o organismo humano, sendo escusado dizer que a poluição por metais
pesados é considerada das mais danosas em conseqüência de suas propriedades cumulativas, causadoras de envenenamentos progressivos por ingestão ou
até inalação.
Passada a crise aguda, análises químicas da água do RiO_ Paraíba d.o Sul
efetuadas pela Federação Estadual de. Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) e pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) revelaram
que os índices de poluição de Cádmio, Zinco e Chumbo estavam em grau suportáv..:l pelo organismo humano, de acordo com os padrões internacionais.
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Ocorre, .Srs. SenadOres, que a lama TóXiCa: que ati-ngiu o Rio Pafaíba do
Sul, carreando os citados metais pesados, ficou depositada no fundo do rio, havendo risco de uma nova crise com o seu desprendimento.
É urgente, pois, que o Governo do &t3do do Rio de Janeiro tome providências imediatas, a curtíssimo :Prazo, se não as tomou até agora foi por
descaso ou incompentências, óiJ as dUas co.iSa5 juntaS. Mas a comunid·ade do
Norte do Estado do Rio de Janeiro sabe disso. e se está mobilizando através
do Conselho Comunitário de befesa C~vil, _quC Congiegã o Centr-o Norte Fluminense para a Conservação na Natureza, vários Sindicatos de trabalhadores,
de estudantes e profiss.ion3.ís liberais, para exigir do Governo do Estado do
Rio de Janeiro uma nova fonte de captação de ãgua, na bacia da Lagoa de Cima, a poucos quilómetros de Campos, cujas águas são puras, em ótimo estado para uso e consumo da população.

-e

O" Sr. DirCeu Cardoso -·Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ÁLANO BARCELLOS- Com o maior prazer ouço o aparte do
nObre Senador Dirceu Cardoso.
O Sr. Dirceu Cardoso -Nobre Senador, há muito que esta Casa não ouvia uma voz representativa da planície, do solar da senzala. Hã muito que
esta Casa não ouvia aqui o eco das vozes que se ergueram ali na margem do
Paraíba na Campos Invicta, na Cãmpos de Benta Pereira, de Cezar Tinoco,
de Cardoso de Melo e de Sílvio Ba.stos Tavares, para falar nos vultos mais recentes. Na Campos de Josê de Patrocínio, na Campos de Azevedo Cruz c de
outros vultos. Eu que conheço V. Ex• atravês das faculdades onde leciona, da
mocidade campista que V. Ex• prepara para o futuro, das suas posições
político-ideológicas, na sua querida Campos, é com satiafação imensa que
hoje registramos aqui a posse de V. Ex• como Senador da República. Espero
que durante o seu ·mandato vã de representar aquele que, legitimamente,
Campos anseia nas suas reivindicações. E vejo que seu discurso de abertura
traz para o Plenário desta Casa um problema que interessa a todas as populações fluminenses ao longo dos 300 quilômctros de rio, desde lá na sua confluência até o seu desaguamento em Atafona ao seio de Campos. Portanto, ê
com emoção muito grande que eu registro o_ rebóo de sua voz, nesta cúpula
como legítimo representante do norte fluminense aqui no Senado Federal.
Dou-lhe as boas-vindas, esperando que V. Ex• seja o continuador de Roberto
Saturnino. Estou vendo que os problemas que V. Ex• está tratando são
problemas objetivos, qu·e interessam de perto a toda as·populações que abeiram o grã:nae rio-,·aquela grande corda potâmica que liga o Atlântico com os
confins de ~inas Gerais, de São Paulo e d.ç_ EstadO do Rio.

O SR. ÁLANQ BARCELLOS- Nobre Senador Dirceu C<>rdoso, o

ap~rte de V. .i;:x' é ~ltamenie_ ê_s.timulador para este seu colega que aprendeu a

:v.&'

admirá-lo· ainda gâroto, quando
foi profesSor de dois amigos meus,
um dos quais, hoje, meu cunhado, no Ginásio de Muqui. Naquela época, eu
jâ tinha referências as mais elogiosas a respeito do talento, da sensibilidade,
da cultura humanística de v~ Ex'
De maneir~ Senador Dirceu Cardoso, ê com emoção que eu recebo estas
suas palavras, que lembraram figuras ilustres de minha terra, como José do
Patrocínio, nÓ passado, e, mais presentemente, Cardoso de Mello, que foram
figuras que dignifiCaram o norte fluminense, o EstadO do RiO e o Brasil. Eu
a~adeço muito a V. Ex'
Sr. Presidente, continuo:
Nestas condições, impõe-se a preservação das margens da Lagoa de
Cima quanto à especulação imobiliária, a instalação de indústrias poluidoras
e à pesca predatória. Para tal desiderato, invocamos o cumprimento e o respeito do Decreto Estadual n• 2.339 de 8/1/79, que instituiu o Sistema de Pro.teção ..d.os Lagos e Cursos d'Água do Estado do Ri"o de Janeiro, a fim de que
se possa estabelecer a demarcaç_ão de orla da Lagoa de Cima.
Em remate, frisamos a necessidade de se processar, de logo, o programa
de recuperação da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Para tanto existe

o Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíbq ifo Sul, que precisa ser acionado pelas autoridades, uma vez que há municípios Fluminenses que só têm esse rio como manancial para as suas necessidades de uso, de geração de energia, de agricultura, de pecuária, indústria e pesca.
Como se vê, Srs. Senadores, não ficamos somente na denúncia. Mostramos as· soluções alternativas que são viáveis, perfeitamente viáveis, e têm de
ser prioritárias, porque visam à saúde e à segurança de centenas de milhares
de brasileiros que habitam _o. solo fiuminense.
Era o que eu queria dizer. (Muito" bem!)

,..

O SR- PRESIDENTE (Aimir Pinto) - A Presidência convoca sessão
conjunta, a realizar-se dia 29 do corrente, às 11 horas, no plenário da Câmara
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dos Deputados, destinada à promulgação solene na emenda constituciorial
que altera e acrescenta dispositivos à ConstitUição Federal, originãria da Proposta de Emenda à Constituição n• 25/82.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - A Presidência convoca sessão
conjunta, solene, a realizar-se dia 30 do corrente, às 10- hoias 30 minutoS, no
plenário da Câmara dos Deputados, destinada a comemorar o cinqtientenário da Revolução _ConstitJ,.Iç_ionalista de 1932.
Na oportunidade, usarão da palavra os Senhores Senador Josê Lins e
Deputado Ruy Côdo.

e

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Sobre a mesa, projeto de lei que
vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 130, DE 1982

Acrescenta parágrafo ao art. 73 da Lei n• 5.682, de 21 de julho
de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos).

II ~se emanadas das convenções ou diretórios regionais, nas secretarias
dos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais; e
_ III - se emanadas das convenções ou diretórios municipais, nos cartórios
-dos respectivos jufzÕs eleitorais.
§ 29 Os órgãos partidários não poderão traçar diretrizes contrãrias às estabelecidas pelos que lhe forem superiores (3 6 ).
§ 39 Da deliberação que estabelecer diretriz ou disciplina de voto, poderã
o- interessado interpor recurso, no· prazo de 5 (cinco) dias, diretamente ao diretório partidário da hierarquia superior.
§ 49 Se considerar necessário, o diretório poderá enviar cópia do apelo e
dos documentos que o instruem ao órgão recorrido para aduzir as suas razões,
no Prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento.
§ 59 Findo o prazo, com ou sem razões, o diretório julgará o recurso, dentro em 15 (quinze) dias.
· § -69 O recurso não tem efeito suspensivo.
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À Comissão de Constituição e Justiça

O Congress_o Nacion-al decreta:_
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O projeto lido será publicado e reArt. I• O art. 73 da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971, com as modificações introduzidas pela Lei 09 5.781, de 5 de junho de_I972, passa a vigorar com metido à comissão competente.
o SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Estâ finda a Hora do Expediente.
o seguinte parágrafo 19, renumerando-se o atual e os subs_eqüc:mtes, dç. mesmo
artigo:
Passa-se à
"Art. 73.
ORPEM DO DIA
••••••••••~•~•••••••c•·-••••••••••••••••••••~~·~-··~-•••••

§ 19 Quando se tratar de disciplina de voto sobre qualquer ma~
Não h~ qu~rom:
.
.
têdã., COrif feChamento- de questão, somente se considCrará legitimaEm razao d:sso, a~ matênas constantes_ dos 1tens nl?s l_a 20 e 25 e 26, depenmente estabelecida a diretriz qUando houver 0 pronunciamento fa:vo- d_ent_es de_ votaçao, de1x~ de ser submetidos_ ao Plenârto, ficando sua aprerável da maioria absoluta das respectivas Bancadas, obtido em reu- Ciaçao adiada para a próxima sessão.
São os segUintes os itens cuja apreciação é adiada
niões destas."

Art. 29
Art. 39

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

Justificação
A prática parlamentar consagra a figura do fechamento de questão para a
votação de determinadas matérias.
É justo que, em certos casos, ante a dissidência e a resistênCia-de minorias
intrapartidãrias renitentes, que façãm perigar a disciplina do Partido, se estabeleçam diretrizes gerais e rígidas de obediência à orientação superior, fixadas pelas Convenções _ou Diretórios.
Em algumas hipóteses, porém, ttatando-se de diretriz específica e especial
para a ação parlamentar, como ocorre com a figura do fechamento de questão,
seria bastante ou, ao menos, indispensável o pronunciamento favorável das Bancadas, obtido por maioria absoluta. Afinal, a decisão da Bancada compromete e
obriga, tanto quanto uma decisão de órgão partidário superior, com a vantagem
de abranger a participação de todos, ou de maior parte, na própria decisão.
Essas razões, de ordem política, nos levam a apreseritar o presente Projeto,
na tentativa de democratizar, ainda mais, as deliberações estritamente partidãrias.
Além disso, a nosso ver, há razões de ordem técnica e jurídica. f: que, considerando o fechamento de questão uma figura tipicamente enquadrada na praxe
de ação parlamentar, entendemos que com ela se compatibiliza muito mais o
pronunciamento das Bancadas, como órgão específico dos Partidos Políticos
para aquele fim, do que o de outros órgãos, dentre os previstos no artigo 22 da
Lei n• 5.682/71.
Destarte, confiando no elevado discernimento de nossos ilustres Parlamentares, esperamos a aprovação da me:dida ora proposta.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1982.- Jutahy Magalhães.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.682, DE 21 DE JULHO DE 1971
Lei Orgânica dos Partidos Políticos
Art. 73. Consideram-se diretrizes legitimamente estabelecidas as que forem fixadas pelas convenções ou diretórios nacionais, regionais ou muilicipais,
convocadas na forma do estatuto e com observância do quorom da maioria absoluta (").
§ I• As diretrizes estabelecidas pelos órgãos de deliberação e de direção
partidárias serão arquivadas no prazo de 10 (dez) dias ("):
I -se emanadas das convenções ou diretórios nacionais, na sec~etaria do
Tribunal Superior Eleitoral;

-votáção, em turno único, do Projeto de Resolução n9l83, de 1981 (apresentado pela Comissão de Ecoii.omia cpmi:J coriclusão de seu Parecer n9 1.098,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte_a elevar eilf Ç.rJ)9.364,200,UQ. (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. peta constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencidq __çl_o~_Sen.aP,or_J.:Ipgo Ramos.
(Dependendo da votaÇão do Requerimento n• 123/82, do Senador Dirceu Cardoso, de audiência da ComissãO--de Firjãnças.)
2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 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, seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, so~b nl's 1.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
-de Constflufção- 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 nl? 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 39.3_00,000,00 (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, favorãvel.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu P3.fecer 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.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

2392 Sibado 26

5

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 ltapira (SP) a el~var em Cr$
29.745.300,00 (Vinte- e nove milhões, setecentos e quaren~a e cinco mil, trezentos e sessenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 190 e 19i; de 1982, das Comissões: -de Constituição e Justiça, pela constituciollalidãde-e JU:ridicidade; e
-de Municípios, favorável.
-- ---

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pa~~~r n9 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Cfaro'(SP) a elevar em
CrS 282A83.630,00 (duzentos e Oiterita 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, del98i; -das Con:ííssões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios. favorável.
7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão-de seu Par~er n9 713,
de 1981), que autoriza O GOverno do Estado do Rio Grandi d0-'Sul a eleVarem Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e SetCiita -e nOve Centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

JUQ_h.Q_de 1982

nhentos e setenta cruzeiros e quarenta e nove centavos), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 1.271, de 1981, da Comissão
....;... de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do ·senadOr Hugo Ramos.

12
-Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 221, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.276,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a elevar em Cr$
25.23~t000,00 (Vinte e cinco milhões, duZento-s e trinta e nove mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 1.277, de 1981, da Comissão
-de Constituição e .f!lS~iça, pela constitucionaJidade e juridicidade.

13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 14, de 1982 {apresentado pela Comissão de Economia cOmo conclusão de seu Parecer n~? 39, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de J aciara (MT) a elevar em Cd
360.000.000,00-(treientris· e Sessenta milhõeS de cruzeiros), 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 Municípios, favorável.
14
Votação, em_ turnq_ único, do Proj~to de Resolução n9 59, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 334,
de 1982), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em
Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e riove bilhões, setenta e nov_e milhões e duzentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER sob n• 335, de 1982, da Comissão
-de Co.nstituição e Justiça, -pela coi:lstitucionalidade e juridicidade.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 240, de f9lll (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão êie seu _Parecer_n9 1.342_.
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (~S) a elevar em CrS
12.356.000,00 "(doze ffiilhões, trezentOS e cinqUenta e seis mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.343 e 1.344, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municfpios, favorável.
9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 30, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 178,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a elevar em
Cr$ 159.638.841,00 (cento e ciri.qüenta e nOve milhões, seiscentos e trinta e
oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 179 e 180, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municípios, favorãvel.
10
Votação, em turno único, do Projeto deR~olução n9 80,.de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão_ de_ seu P~r~_r ~9 423,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópo~is (GO)_a ele- __
varem Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três milhões, trezentos~ seten~ e um
mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros), o montante de sUa díVidã consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 424 e 425, 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 218, de_ 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parece~ n9 1_.27~.
de 1981), que autoriza o Governo d_o EstRdo de Minas 9"erais a eleVãr em-Ci$
988.603.570,49 (novecentos e oite.rifá e oito rriilhões, seiscentos e três mil, qui-

15
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, qu~_ dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o corilerciário, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciÕnaJidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável;
-de Saúde, favorável; c
-de Finanças, favorãvel, com voto v_encido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragelli.
16 Votação, em pril!leiro -ttifno~ do PiojetO de Lei do- Sen~do 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:
- d~ ConstitUição -e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-'de Finanças, favorável.

17
Votação, em pririleiro 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, f~várável, nos t~rm_os de substitutivo que apresenta; e
-de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.
18
Votação, enl 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 Justiçti, pela constitucionalidade e juridicidade c, no
mêrito, favoráVel.
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19
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei n9 5.480, de lO de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13'i' 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.
20
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 FAVORAVEIS, sobrfs 1.130a 1.133, de 1981, dos Comissões:

-de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
-de Serviço Público Civil; e
-de Finanças.

26
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição. f. Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiç3..)
27
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309,_ de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o Cxerclcio da auditoria
contábil, e dá outras providências, tendo
.
PARECERES, soh 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, favorável, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE,
que apresenta.
(Dependendo da Votação do Requerimento n"' 35/82, do Sçnador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para_reexame da ComissãO de
Serviço Público Civil.)
__
---

0 SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Passaremos, então, ao exame do
item n"' 21:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n"' 459, de 1982), do Projeto
de Resolução n9 160, 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) o montante de sua dívida consolidada.
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93, de 11 de outubro de 1976, do Sen_ado Federal, autorizada a contratar uma
operação de crédito no valor de CrS 772.500.000,00 (setecentos e setenta e dois
milhões e quinhentos mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, medianR
te a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social F AS, destinada à suplementação de_ recursos jâ 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 Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Item 22:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 460, de 1982), do Projeto de Resofução fl9 225, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal, 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.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada adiscussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o
art. 359 do Regimento Inte-rno.
A matêria vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n• 225, 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 Florestal, Estado de Minas Gerais, 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.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Florestal, Estado de Minas Gerais,
nos termos do art. 29 da ~esolução n'i' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e
setenta e um mil, cento e cinqüeilta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa
EcQnórnica do Estado de_Minas Girais, esta na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação -BNH, destinado à construção de IOQ (cem)
unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infraestrutura necessárias, naquele MunicíPio, obedecidas as condições admitidas
pelo Ba:ncCI Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2<? Esta Resolução entre e.m vigor na data de sua publicação.
O SR- PRESIDENTE (Almir Pinto)- Item 23:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 511, de 1982), do Projeto de Resolução n"' 122, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, 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.

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores. declaro-a encerrada. sendo a redação final dada
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
como aprovada, de conformiçl.ade com o art. 359 do Regimento Interno.
Não havendo quem queira discuti~la, declaro-a encerrada.
A matéria vai à promulgação.
Encerrada a discussão, a redação firial é dada c_omo definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento InternO.
h a seguinte a redação final aprovada.
A matéria: Vai à próritulgação.
Redaçào final do ProJeto de Resolução n• 122, de 1981
É a seguinte a redação final aprovada
Redução final do Projeto de Resolução n'i' 160, 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 No

, DE 1982

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

, DE 1982

Autoriza a Universidade Estadual de Campinas - UNI CAMP, a
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 772.500.000,00 (setecentos
e setenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros).

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe,
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.

O Senado Federal resolve:
Art. I• ~a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP, com o
aval do Tesouro do Estado de São Paulo, nos termos do art. 2"' da Resolução n"'

Art. l9 ~a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, riós
termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de 11 de outubro del976, do Senado Fe-

O Senado Federal resolve:
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deral, autorizada a elevar em Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e
trinta e quatro mil e oitoceiüos crUZeiros) O montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Ecoriômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social-::...... FAS, destinado à construção, instalação e
equipamentO de 3 (três) creclles, 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 (Almir Pinto) -Item 24:
Discussão, em turno único da Redação Final (oferecida pela
"omissão âe Redação em seu Parecer n• 510, de 1982), do Projeto de
Resolução n9 155, de 1981, que autOriZa ã Prefeitura Municipal de
Nova Venécia, Estado do EspíritO- Santo, a elevar em Cr$
14.09t.700,00 (quatorze milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida cnnsolidada.
Em discussão- a redação final, em turno. úilico. (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.
É a seguinte a redação final aprovada

Redaçào final do Projeto de Resolução n• 155, de 1981.
Faço saber que-o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu,
Presidente, proriiulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de_NCJ:V~ Venécia, Estado do
Espírito Santo, a elevar em Cr$ 14.091.70Õ,ÕO (qU-;.;t~;~; milhões, noN
venta e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve;
Art. }9 f: a Prefeitura Municipal de Nova VenbCia, Estado do Espírito
Santo, nos termos do art. 29 da Resolução nO? 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze milhões,
noventa e um mil e setecentos 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 construção de meios-fios, galerias pluviais e horto-supermercado,__ naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro~esso.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Item 25:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
ComisSão de Redação em seu Parecer n9 509, de 1982), do Projeto
de Resolução n~' 192, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal
de V alinhos, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 28.09!.520,00
(vinte e oito milhões, noventa e um mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausiz.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada
como aprovada, de conformidade com o art. 359 rlo Regimento Interno.
A matéria vai à J:ffoniulgação.
É a seguinte a redação final aprovada

Redaçào final do Projeto de Resolução nt? 192, de 1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
·
, Presidente, Promulgo a seguinte
VI, da Constituição, e eu,
RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos, Estado de São
Paulo, a elevar em C..S 28.091.520,00 (vinte e oito milhões, noventa e
um mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federa1 resolve:
Art. 111 É a Prefeitura Municipal de Valinhos, Estado de São Paulo, nos
termos do art. 29 da Resolução nt? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oito milhões, noventa e um mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida censo-
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lidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao
Banco do Estado de São Paulo S_.A., este na qualidade ~e agente financeiro
do Banco Nacion~ da Habitação- BNH, d"estinado- à execução de obras de
i~fr~-estrutura_ no Conjunio_fl~bitacÍon~l-·•.ú~rçlim_das-Figueiras••, dii Col!lpanhia Habitacional Popular Bandeirante, Programa FINCJFISIP, naquele
Município, obedecidas as condiçõ_es_ admitidas_pelo Banco Central do Br~sil
no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia, volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra aO nobre Senador Evelásio Vieira, por cessão do
-fiobre Senador Itamar Franco.
.
. .
OSR. EViLÃSIO VIÉIRA fiiWNUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ()li.AD0/1. SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

·o SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lomanto Júnior, por cessão do nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LO!V!ANTO JÜNIOR (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.

p·res;aenre-.-srs-. Seriãdores:

A 12 de junho último teve lugar, em todo o território naCional, uma das
maiores opera"ções de vacinação em massa entre as já realiZadas em- qualquer
parte" do mundo, em qualquer tempo. Contra a poliomielite foram nesse dia,
vacinadas no Brasil, de Norte a Sul, 16 milhões, 104 mil e 36 crianças.
Na faixa etária "de O a:- 4 anos-;- fo-i regíS:trado um total de 13 milhões, 958
mil, 615 'menores vaciiiadoS. E na faixa superior aos 5 anos, receberam a dose
da vacina 2 milhões, 145 _mil, 451 cria_nças.
A}el~vação do nível sanitário de uma populaÇão, com a redução nela do
índice da mortalidade infantil, a diminuição da incidência das endemias e a
criação de condições que aumentam a mêdia de vida, é elnpresa que deve mobilizar o melhor da atenção e do esforço de todo governo que se considere
identificado com os_ valores do progresso e da civilização.
A doença considerada como flagelo de uma naçãt?, decorre fundamentalmente_da misêria, da fome, da falta de hlgleOC, do analfabetismo e da carência
de recursos por parte do Estado, para inverter, em curto espaça de tempo bis~
tórico, a negra situação dessa calamidade.
Alterar um quadro nacional de deficiência, como o que apontamos, en~
volve toda uma ordenal_;:ão de esforços para planejar e implementar a política
ampla de desenvolvimento, capaz de transformar os crônicos impasses em situações positivas, indic3.dores de um rápido progresso emergente.
E o Brasil, como Se sabe, está fazendo isso, no melhor sentido em que se
possa admitir tal esforço, com resultados já visíveis, embora distantes, ainda,
do que seria a meta desejável.
A vacinação em massa contra determinadas doenças endêmicas_ é providência incluída no âmbito- da -medicina preventiva e tem significação precisa,
exatamente no limite em que não é uma simples ação isolada mas, um ato, inserido no contexto de muitas outras simultâneas e complementares, todos visando uma unidade de fins: mais saúde, mais disposição e maior expectativa
de vida para todos.
A população é a maior riqueza de-Um pa-is: Preservá-la, valorizá-la, através de programas de saúde que comecem pela imunização contra as doenças
que a estão ameaçando, é o ato primeiro, numa escala racional de prioridades
para eliminar seu mais insidioso fator de desgaste tisico ao longo do tempo: o
da morte prem~t1,1ra de enormes contingentes.
É exatamente o que se está fazendo no Brasil, hoje, graças à ação enêrgiCa e esclarecida do Ministro Waldir Arcoverde, no que se refere à poliomielite.
É com júbilo e orgulho que registramos a consecução, em atmosfera de
êxito, de uma nova batalha_- uma batalha para preservar a vida - nessa
imensa e difusa frente interna de nossas vulnerabilidades sanitárias, mais evidentes ou seja; a população infantil de 20 milhões qUe possuímos, ~edpien
dãria dessa dose de vacina antipólio, que acaba de ser aplicada.
Para bem informar a esta Casa, em números exatos, o que foi a imensa e
patriótica operação, recém-ultimada encaminhamos à publicação, em seqüência ao breve comentário feito o quadro estatístico informativo, sobre o
assunto, originário do Minis(ério da SaúdC.
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Sr. Presidente, como palavras finais, vejo a minh-a frenüfO aSsessor do
Ministério da Saúde. Foi uma coincidência porque não o preveni, não o avisei de que iria registrar, nesta tarde de sexta-feira, o êxito, o sucesso, a vitória
alcançada m3.is uma vez pelo Ministério da Saúde, .no cambate a _este terrível
mal que, desgraçadamente, ainda se constitui numa ameaça ã:população infantil do Brasil.
Mas já que ele veio, Já que está aqui, o Dr. Casçais, ninguém melhor do
que ele para levar a S. Ex', o Sr. Ministro Waldir Arcoverde, as expressões da
homenagem que ora presto, da tribuna do Senado, do reconhecimento e dqs
aplausos para que ele prossiga, sem desfalecimento, nessa luta que não pode
ter interrupção, e que ele procure superar os óbices que são grandes, os óbices
que se apresentam para se realizar um trabalho, neste País, no setor da saúde
pública. Que ele continue a multiplicar os recursos, e que o Govetnõ não negue apoio, diante deste quadro de trabalho admirável. Eu tive, agora_ me recordo, a grande alegria, quando governei o meu Estado, foi um dia de glória,
um dia que ·eomemorei no filtimo do meu coração, o dia em que constatamos,
que detectamos que a Bahia, que era um dos fo~os mais terríveis de varíola
neste País, nesse dia eu comemorei, quase que voltando os meus olhos para o
céu e o meu pensamento para Deus, para tributar-lhe o meu reconhecimento
c a n1iflha gratidão pela ajUda aos homens que lidavam com a saúde pú~Jica
na minha terra e sob o meu coroando, conseguiam ó ponto final, Conseguiam
atingir o píncaro, o cume-das nossas pretensões e das nossas aspirações, foi o
dia em que a Bahia registrou n_o Anais de sua História, que a varíola, aquela
doença que tanto deforma e que tantas vidas roubou neste Pais, havia -Sido
eliminada, do território do _meu Estado.
Chegará o dia em que todos comemoraremos, chegará a data histórica
em que o Brasil escreverá na sua História S~ni!âria, e isto será uma festa para
todos, isto serã comemor_ado com o sorriso de todas as cxianças, com o reconhecimento de todas as mães, com os aplausos de toda a família e com o agradecimento a Deus de todos os brasileiros, no dia em que atingirmos também
ao cume, ao mais alto, ao fim 1 deste flagelo, que ainda mata, inutiliz-a, aleija,
transforma criaturas lindas, crianças sorridentes em Crianças aleijad,as __ e tristes.
Haverá o dia, Sr. Presidente e Srs. Sena.dores, diga ao Minis_tro que nós
confiamos na sua ação e no prosseguimento do Seti trabalho, para que esse
dia chegue e que nós possamos dizer: a poliomielite é coisa do passado; no
Territófio Brasileiro ela foi definitiVa-mente extirpada.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem(PalmasJ

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LO MANTO JVNIOR EM SEU DISCURSO:
MINISTt:RIO DA SAÚDE
SECRETARIA NACIONAL DE AÇOES BÁSICAS DE SAÚJ)E
DIA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA
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Unidades da
Federação
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RO
AC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
RN
PB
PE
FN
AL
SE
BA

População
Estimada

População VaCinada

0-4 Anos

0-4Anos

123.998
62.080

65.787
34.366
J7L523
11.399
338.854
37.017
353.840
2}4.641
673.748
182.098
209.990
779.710

53,1
55,4
56,8
66,0
48,9
100,0
44,7
57,7
78,4
60,7
45,8
79,6

9.7751.825
14.458
525
27.!08
15.032
26.845
21.515
137.714
-6:880
43.010
124.939

-303.212
170.973
1.418.373

82,6
86,1
82,6

8.545
93.079

301.798

17.282
693.544
36.5Ji7
791.313
406.475
859.437
300.199
458.768
979.696
201
367.304
198.637
1.716.373

16-6-82

%

5 Anos e+

Total
75.562
36.191
185.981
11.924
365.962
52.049
380.685
256.156
811.462
188.978
253.000
904.649
303.212
179.518
1.5!1.496

[ ·11idodt'\ da
r·(·dcm\'âo

MG
ES
RJ
SP
PR

se

RS
MS
MT
GO
DF

Total

Sábado 26 2395

População
E~timada - - - - - - - - - - - - - , - - - - - -

.0-4 AnM

0-4 Anos

%

5 Anost•-+

7'otal

2.010.4J4
315.702
1.327.420
4.092.178
1.127.934
513.637
1.021.879
221.922
213.506
637.402
209.797
19.005.4&3

1.328.594
344.543
1.261.587
2.849.191
770.590
539.944
907.519
147.202
106.159
531.596
186.115
13.958.615

66,1
100,0
95,0
68,6
68,3
100,0
88,8
66,3
49,7
83,4
88,7
73,4

192.546
27.813
153.136
997.558
68.387
38.224
50.905
8.474
23.085
35.786
18.287
2.145.451

1.521.110
372.356
1.414.723
3.846.749
838.977
578.168
958.424
155.676
129.244
567.382
204.402
16.104.036

SNABS/MS

FONTE:
--O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) Senador Itamar Franco.

Concedo a palavra ao nobre

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Preside'n-te; -srs:-·senaaores:
CumPre-mê, por um -dever "de.juStiçã. e· reconhecimento ao zeloso-e eficlêhte trabalho intelectual da notável jOrnalista Nilza Pereira da Silva Portocarreiro, credenciada no Parlamento Nãcional, registrar em nossos Anais a
publicação de Su~ ~-b~ã ·~Á vida de uma repórter-_ fatos e depoimentos políticos".
Melhor depoimento sobre eSse excelente trabalho profissional deu-nos
no próprio livro o Presidente desta Casã, o culto e iluStrado Senador Jarbis
Passarinho, ao longo de seu extraordinário prefãcio, que pedimos vênia para
transcrevê-lo na integra pelo seu valor e especiásidade:
PREFÁCIO:
Nilza Pereira da Silva PortOcarrero, filha de psiquiatria famoso, foi por ele induzida à ati vidade jornalística, muito nova ainda,
-como esclarece neste livro. Essa experiência pô-la em cantata com o
segmento políiíco da ati vidade humana. Dele colheu lições que agora, na maturidade, se projetam nas narrativas sinceras que oferece
ao leitor.
O Parlamento de hoje, em que ela se movimenta cercada docarinho de todos, não -é, evidentemente, o mesmo que, no passado, povoou de sonhos fascinantes a sua mente jovem, mas, netn por isso,
deixa de proporcionar-lhe conta tos úteis à sua compreensã_o da política e dos homens.
Brasília está de corpo inteiro nessas reminiscências. Justo, aliãs,
é que o esteja, dado que Nilza Portocarrero yiveu aqui a fase mais
desordenadamente cconstruti.va da Capital, com os graves problemas decorrentes de uma falta de infra-estrutura razoãvel para seus
~- hà.bitantes. Ela participou até mesmo das "invasões" de moradias e
sentiu na c3rrie a_disCrimirif;Ição ~o "patrulhamento" das esquerdas
··;ressentidas, porque fora esposa de militar. Também essa faceta de
-sua vida é importante para _aprender-se o significado de sua luta, na
qual não foi o menor lance a sua corajosa determínação de mulher
desquitada, ganhando o pão para si e seus dois filhos menores. Não
a abateu o fato de ter vindo de apa_rtamento confortável, no Rio de
Janeiro, com empregadas à sua disposição para os serviços domésticos e~ subitarnc::_n_te, ver-se em Brasília, partilhando com os filhos um
quarto em casa de amigo que a acolheu. Nem a derrotou o que deve
ter sido a amarga aventura amorosa em que se envolveu, pensando
-abrigar-se em um novo amor com o fim de esquecer o primeiro.
SobreViveu a tudo, embora lhe fique nítido um ressentimento com o
horriem .. que acabou com sua saúde, que era perfeita, e com o seu
entusiasmo de mulher romântíc:r··.
Lendo-lhes essas recordações,_ aprendemos a admirar-lhe a natureza de sua luta pela vida.
Brasília, novembro de 1980. - Jarbas G. Passarinho.
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Cabe, por derradeiro, almejar à ilustre escritora e jornalista o maior êxito para com o seu substancioso trabalho, que acredito ser uma preciosa seqílência de outras obras raras, buriladas pelo seu talento. (Muito bem!)

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

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Hã poucos dias - entre surpreso e preocupado - tomei conheciJl!ento
dos números referentes à manutenção da rede hospitalar do meu Estado, levantados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia- SESAB, pelo Instituto de Saúde do Estado da Bahia --ISEB, e pela Superintendência Financeira- SUFIN. São _dados que, abrangendo o período de 1976 a 1981, revelam
a enorme e crescente defasagem entre a participação do Tesouro estadual e do
INAMPS na manutenção da referida rede hospitalar.
Para se ter uma idéia do que isto significa, basta citar que o INAMPS re~
duziu sua participação de 46,57%, em 1976, para 18,48%, em 1981, enquanto
o Estado, no mesmo período, elevou seu dispêndio no setor de 53,43% para
81,52%. Em números absolutos, enquanto o INAMPS aumentou sua partici~
pação de Cr~ 56.472.000,00 para Cr$ 400.128.960,00, a participação do Estado, com recursos do Tesouro destinados à rede hospitalar, elevaram~se de
Cr$ 64.788.000,00 para Cr$ 1.765.07i.040,00. Para melhor conhecimento,
transcrevo, adiante, o quadro que tenho em mãos.
Ora, Senhor Presidente e Senhores Senadores, esta é uma situação ina~
ceitável, que impõe a adoção de providências urgentes do Governo Federal,
não a socorro do Erãrio Estadual, mas de efetiva cc-participação naqueles
encargos, por duas razões fundamentais.
Em primeiro lugar, porque o pessoal atendido nos hospitais- ê, em quase
90% dos casos, contribuinte do INPS. Em segundo lugar, P9~gu~, indiscutivelmente, a União absorve o volume mais significativo da arrecadação previdenciária, não sendo justo, por isso mesmo, que os Estados de um modo geral
e em particular aqueles menos desenvolvidos, como os do N ardeste, tenham
seus escassos recursos Vinculados a serviços que devem ser prestados pelo sistema previdenciãrio federal.
'
Nesta oportunidade, quero solicitar ao Senhor Ministro da Pre·vidência e
Assistência Social que reexamine, com a rapidez e a atenção que o caso requer, o problema da participação do INAMPS na manutenção da rede hospitalar estadual na Bahia, pelos motivos que acabei de expor.
A persistir tal sitUaçãO, tenho a--Cel-ú:i:a -de- que, em poUco tempo, a rede
hospitalar não estará em condições de suportar a demanda do atendimento,
que cresce dia a dia.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM SEU DISCURSO:
SECRETARIA DE SAúDE DO ESTADO DA BAHIA- SESAB INSTITUTO DÉ SAÚDE DO ESTADO DA BAllA- ISEB
SUPERINTENDENCIA FINANCEIRA - SUFIN
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OSR. LOURIVAL BAPTISTA (Pro~uncia o seguinte discurso.) --Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O falecimento do Professor RaphaeJ de Menezes e Silva, ocorrido no dia
9 de junho passado, leva-me à tribuna para fazer, nos limites desta breve comunicação, um conciso, ináS sincero e comávido registro, repassado de saudade.
Respeitado, estimado e competente, Raph~el de Menezes Silva foi, não
somente meu Professor de Anatomia, na tradicional Faculdade de Medicina
da Bahia, como, também, do meu filho Francisco, tendo exercido, com êxitO,
a clínica privada.
Um dos mais apreciados atributos da personalidade desse exfmio Mestre
era a sua capacidade de granjear e conservar amizades.
A consternação e tristeza da sua famíliã -=.. a viúva Dona Olga Menezes
Silva e quatro filhos, dentre os quais o Professor da Faculdade de Engenharia
Raphael de Menezes Filho,_junta-se o profundo pesar do corpo docente, discente e administrativo da Faculdade de Medicina da UFBa.
Foi assistente da 3~ Cadeira de Clínica Cirúrgica, catedrãtico por concurso da Cátedra de Anatomia da Faculdade de Medicina e de Odontologia e
por decisão unânime da Coilgi'egação, teve seu nome dado aO pavilhão de
Anatomia da Faculdade de Medicina e em 1977, por unanimidade, o título de
Professor Emérito da Universidade Federal da Bahia.
Durante muitos anos, foi chefe do Serviço Médico da Companhia Petrolífera Essa do Brasil, além de conceituado pecuarista no Município de
Mundo Novo, o Professor Raphael de Menezes, transformara a anatomia na
preocupação fundamental de sua existência, tendo sido, após a reforma universitária, tr~nsferido para o Instituto de Ciências da Saúde.
Era esta a comunicação que desejava fazer, com a dupla finalidade de
homenagear o saudoso Mestre recém~desaparecido, e transmitir à sua digna
família as expressões do meu profundo pesar. (Palmas.)

•

•

•

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pr.,..
sídente, Srs. Senadores:
Aos 22 dias do cOrrerite mês de junhO transcorreu o centenário de nascimento de Plínio Barreto.
Foi jornalista, inclusive diretor do O Estado de S. Paulo, fundador e diretor da Revista dos Tribunais, membro do Instituto dos Advogados e da Academia Paulista de Letras, autor de diversos livros de alto merecimento, e ainda constituinte em 1946; deputado na legislatura então iniciada, foi dos mais
ativos e respeitados membros da Câmara.
Penso que sua memória iluStre deve ser homenageada por esta Casa,
com um voto de saudade e reverência, feitas as comunicações devidas às instituições a que pertenceu.
É o regís"tio c:jue faço ao Senado. (Muito bem!)

•

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não há mais oradores inseritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para a sessão ordinária da próxima segunda-feira a seguinte

MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR ESTADUAL
(Período de 1976 a 1981)
(Cr$ 1,00)

ORDEM DO DIA

Parlici a ão
Anos

1976
1977
1978
1979
1980
1981

/NAMPS
Absoluto

%

Tesouro
Absoluto

56.472.000
"77.365.8"00
96.819.700
144.520.000
195-102.000
400.128.960

46,57
38,25
10,14
26,42
23,37
l8,48

64.788.000
124.873.2oo
224.418.300
402.569.560
834_960-0001.765.071.040

%
53,43
61,75
- 69;86
73,58
76,63
81,52

Votação, em turno único, do Proje~o d~ Re~~lução n9183, de 1981 (apresentadÕ pela Comissão -de Economia corTio cOnclusão de seu Parecer n'? 1.098,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar _eJll Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e qu~tro
mil-e duzentos crUzeiros), o montanie-de sua dívida consolidada, tendo
PXRECER, sob n• 1.099, de 1981, da Comissão
.......--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 123/82, do Senador Dirceu Cardoso, de au_diên~i~ da Comissão de Finanças.)
~

FONTE: SuPerintendência Financeira

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) Senador Lourival Baptista.

Concedo a palavra ao nobre

Votação, em turno único, dõ 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

•

•
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em Cr$ 8.613.200,00 (oito nlilhões, seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tend_o
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, favorãvel.

3

•

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n'? 266, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como COJ!clusão de seu Parecer n'?.l.452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar ein-Cr$ 39.300J)00,00 (trinta e nove milhões e trezentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.453 e 1.454, de 1981, das Comis~ões: •
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorâvel.

4

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 25, de l982_(apresentado pela Comissão de Economia como co1,1clusão de seu Parecer n'? 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 nos 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, favorâvel.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 33, de 1982 (apre..
sentado 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 (VInte 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 Comissõe,s:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade~ e
-de Municfpios, favorável.
6

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 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..483.630,0(} (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorâvel.

7

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como c;:onclusão de seu Parecer n9 713,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado_ do Rio Grande do_ Sul ~_elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

8
Votação, em turno único, do Projeto_de Resolução n'? 240, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo"mia _como conclusão de seu Parecer n9 1.342,
de 1981), que autoriza a Prefeitura MuniciPat.de Coxim (MS) a elevar em Cri
12.356.000,00 (doze milhões, trezentos e cinqUenta e seis- -mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
-PARECERES, sob.nos 1.343 e 1.344,, de 1981, das C01~issões:
-de Constituição e Justiça, Pela consti_tuciÕnaliQad~ e ju~idicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.
·
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9
Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9 30, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 178,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a elevar em
Cr$ __ _159'.638.84~,00 (cento e cinqUenta e nove milhões, seiscentos e trinta e
oito mil, oitOcentos e quarenta e um cruzeiros), o mOntante de sua dívida consolidada, tendo
. PARECERES, sob nos 179 e 180, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
--de Munidpios, favorâvel.
10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 80, de 1982 (apresentado pela Comissão de Eco_nomia como çop_clusão_ de seu .Parecer n9 423,
ele 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (GO) a ele~
varem CrS 43.371.328,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e um
mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 424 e 425, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munic{j:Hos, favorável.

11
_Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 218, de 1981 (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• 1.271, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadi, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 221, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.276,
de 1981), que áutoriza o Governo do Estado do Ceará a elevar em CrS
25.239.000,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 1.277, de 1981, da Comissão
-de Constltuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

13
V~tação; em turno úniCo, d9 Projeto de Resolução n'? 14, de 1982 (apre-

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seU Parecer n9 39, de
1982), que autoriza a Prefeitura. Municipal de Jaciara (MT) a elevar em Cr$
360J)0{L000,00 (trezentOs e sessenta milhões de cruzeirOs), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 40 e 41, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de MunicípiOs, favorável.
14

Votação, ein turno ú"nlCo, do PfojCtO de Resohição n9 59, de 1982 (apresentado pela ComissãO de Economia coinp conclusão de seu Parecer_n9 334,
de_19_&2), que autoriza o GovernO do Estado do Rio de Janeiro a elevar em
cr-s-~9".079.200.000,00 (vinte e nove bil~ões, setenta e nove milhões e duzentoS mil crUzeiros), o·montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER sob no 335, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
15
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'?l3, de 1979,
de autoria do Senador _M.auro Beneyid~. que dispõe sobre a concessão de
apose~tadoria especial para o comerciãrio, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de-198T, alis Comissões:
.:__de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável;
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-de Saúde. favorável: e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragd!L
16

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 juridicídade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças. favoráveL
17
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que decl_ara 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 substitutiv-O- da Comissão de
Constituição e Jus1iça.
18
Votação, em primeiro turrio~ 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 no 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição e JuStiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável.
19
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 no 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, peta-co-nstitucioilaJidãde·e jiúidícidâ.de;
-de Legislação Social. favorável; e
-de Finanças, favorável.
20
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei d_o Senado n9 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei
no 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sobn"s l./30a 1.133, de 1981 ,dasComissões:
-de Constituição e Justiça,·
-de Legislação Social;
-de Serviço Público Civil; e
-de Finanças.
21
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n9 512, de 1982), do Projeto de Decreto Legislativo n"' 24, de 1981, (n9 103(8f, ila Câmara dOS Deputados), que aprova o texto
do acordo de Cooperação Ama:Z-ônTca concluídO eritri o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da COlômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981.
22

DiscUssão, em turno úniCo, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n9 457, de 1982), do ProjetO de Decreto Legislativo
no 39, de 1981, (n' 88/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
acordo concluído entre o Governo da República Argentiria, o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, para a Coordenação de Consignações e uso dos Canais de Radiodifusão
Sonora em FreqOência Modulada na Faixa de Ondas Métricas (88-108 MHz)
em Montevidéu, a 8 de julho de 1980.
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos míf cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, soiJnos 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.)

•
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Díscussão, em turno único "do Projeto de Lei do Senado n9 309, de 1979,
do Senador Gabriel Herrries, que disPõe sobre o exercício da auditoria contá·
bit 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, favóravel;
-de Serviço Público Civil. contrário; e
-de Economia, favorável, com as Emendas de n9s 1 e 2-CE, que apre~
senta.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Serviço Público.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume) -

•

•

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁSIO VIEIRA NA SESSÃO DE 17-6-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVELÁSfO VIEIRA (Pronuncia os seguinte discurso.)- Sr. Presiderite, -Srs. Senadores:
Um dos pontos de apoio da política económica governamental é o estímulo à poupança. Para tanto, inúmeras providências, de conteúdo diverso foram postas em prática para atingir esse objetívO.
A medida de mais atrativos, sem dúvida alguma, representou a de se fazer a correção monetária das- cadernetas de poupança acompanhar de perto
do ritmo inflacionário.
Assim, para uma inflação de 9S:5%,~eiltrejaneiro e dezembro de 1981, a
correção monetária aplicada às cadernetas a/caçou a 96,9%. Con~iderando os
6% de juros a que têm direito, esses depósitos obtiveram, no ano, rentabilidade superior a--100%.
Esses números porém são mais do que ilusórios. Em primeiro lugar, sem
discutir o problema da confiabilidade dos índices de preços divulgados pelo
Governo, verificamos que o apelo à poupança, nas condições atuais -da economia brasileira, resulta em reduzir o consumo do País de uma parcela importante.
Para onde estiO fndo esses recursos retirados ao consumo?
Ao que se sabe, Senhor Presidente, para o financiamento das exportações. Ou seja, busca~se- taPar desse modo o enorme buraco causado nas finanças brasileiras pela dívida externa crescent(:, acumulada (e isto bem pouco
se comenta) jã. ailtes dà-der1oillinacfa crise do petróleo.
Em segundo lugar, desde que é criada uma atitude de indiferença em relaÇão ao comportamento dos preços, praticamente toda a população fica de
braços e pernas amarradas diante de aumentoS abusivas de diferentes bens e
serviços "(especialmente ~s das empresas estatais), que diariamente ocorrem.
Nesse clima propíciO ·aos desmandos inflaCionários, a punição de meia
dúzia de empresas antes confirma o que estamos afirmando, sem que secaracterize ao mesmo tempo um controle efetivo e seguro das autoridades
económico-financeiras sobre a economia.
O que temos visto é o contrário, essas autoridades sendo desautorizadas
pela realidade de cada dia, apesar das medidas (quantas e quantas), destinadas à redução dos índices intlacionáiios.
A contradição aí surge insofismável. O mesmo Governo que postula o
controle inflacionário, desarma a sua pi-6pria orientação, na medida em que
estimula a poupança por intermédio da fixação de índices elevados de correção monetária.

•

•

•
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A desorganização da economia atinge o seu máximo, Senhor Presidente,
exatamente porque falta coerência ap comando.
As conseqUências dessa desorientação afloram a cada momento. Agorã
mesmo, o Governo vem de fixar em 89% o índice de corr~ção monet~ria ~ vigorar a partir de 19 de julho.
Diminuirão com isso os reajustes dos serviços públicos controlados pelo
Estado brasileiro?
Dificilmente mas serão penalizados com esse ín_dice diversas camadas da
população. Em primeiro lugar os que moram de aluguéis. Igualmente, e depois de ter arcado com um reajuste da ordem de 7_2,8%, em 1981 (e que fora
até então o mais elevado), verão os mutuários do Sistema Finaóceíto da Habitação as prestações de seus imóveis crescerem quase 90%.
Indiferente a tudo, e apostando ~o jogo da poupança, o Governo prosseguirá, sem dúvida alguma, a sua política de empurrar o problema para adiante.
De um lado, certamente, os adquirentes da casa própria serão consolados com paliativos do tipo extensão dos prazos de financiamento, com introdução de re.IDustes semestrais, me9-t4é!s que jâ começam a ser ãnunciadas.
Doutra parte, tendo em vista que o gargalo da ação governã.mental se estreita na hora de realizar os pagamentos que vencem no exterior, a poupança
continuará a receber estí_myj_Qs, de forma a que sobrem recursos para o financiamento das exportaçõeS e o consumo interno de bens tã.rnbém seja reduzido.
A correção monetária; Senhor P~esidente, mais uma vez sobreviverá,
para o desprazer da economia brasileira e da população do País, à exceção
dos bancos e do sistema financeiro, de modo geral, os quais tiram vantagens
da inflação e cOntinuarão a tirar t_ enquanto perdurar a ãtual orientação governamental.
A atual política de poupança reduz o consumo e reduzindo o oconsumo,
obviamente, é reduzida a produção de bens elaborados; com essa redução, a
mão-de-obra é dispensada - e hoje já estã.mos com- 6-rrlilhões de trabalhadores desempregados, constituindo-se no maior câncer sOcial - e máquinas ficam na ociosidade. Hoje, em vârios setores produtivos, a ociosidade de máquinas va:i a 40%. Daí, os preços dos produtos ganham elevações, onerando
os consumidores, que se retraem. Com___ísso perde também o Tesouro Público.
Não se justifica a ociosidade de máquinas, equipamentos e mão-de-obra,
num país que precisa, exatamente, aumentar su8: prOdução ein todos os setores.
É preciso, Sr. Presidente, abandonar o monetarismo e partir para uma
reforma de nossa estrutur_a s6cio-econômica~ (Muito f?em!)

DISÇURSO PRONUNCIADO ['ELO SR. PAULO BROSSARD N-f SESSÃO DE 22-6-82 E QUE, ENTREGUE il REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

•

•

•

O SR. PAULO BROSSARD (Pronuncia o seguinte discurso. Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desde que criado, o Banco Nacinal de Desenvolvimento Económico
vem realizando papel importante na administração brasileira, tem sido um
instrumento hábil de uma forma de intervenção estatal na economia, através
do estímulo, do incentivo, da proteção de determinadas áreas econômicas,
consideradas de importância nacional, de importância social ou política:.
Ao longo dos ános, pela sua direção tem passado homens competentes,
homens capazes, homens que se têm recomendado à estima pública, e o estabelecimento granjeou no seio da opinião brasileira um alto conceito. Digo
com absoluta isenção, porque não tenho a mais mínima relãção, o mais leve
vínculo com aquela instituição, mas ê. um depoimento que devO -dar, a despeito de certas operações feitas pelo bãnco, por influência de Governo, terem se
revelado menos louvâveis. Apenas para dar um exemplo eu lembraria o caso
Lutfalla, mas mesmo no caso Lutfalla, eu devo lembrar- e eujâ Mostrei isto
quando aqui discuti o problema - que os favores àquela empresa falida foram dadas por ordem do Presidente dã' República, coisa que eu não acreditei,
na ocasião. Imaginei que não tiVesSe havido interferência do General Geisel,
disse-o daquela tribuna. Mas os fatOs parece que vieram confirmar a versão
segundo a qual a decisão foi presidencial, e a despeito das advertências das
autoridades do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico.
O fato, Sr. Presidente, é que volto a dizer que o BNDE, ao longo dos
anos, tem crescido no juízo da opiniãO n-acional. Mas,jâ que falo em BNDE e
em Lutfalla, porque não dizer, Sr. Pres~dente que em abril deste ano o Tribunal de Contas da União rejeitou as contas da Fiação Lutfalla, apresentada
pelo Banco, que não corrigiu Os 477 milhões em dívidas. :E:. uma observação
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que deixo aqui, a fim de que, agora ou mais tarde, isto ai_nda possa vir a ser
__ melhor apreciado
-- SI-. Presiderite, o que n1e traz à tribUna é exatã:ni.ente a situação atual do
Banco Nacional de DesenvOlvimento Econômico~ Os jornais de abril deste
ano noticiaram ·reiteradamente que a sítu::ição'do BNDE era_ difícil. O BND'E
que havia atravessado todas as crises econômicas do Brasil agora, depois do
milagre, depois de 18 anos de governos hanestissimos e capacfssimos. moralizados e moralizadores, como têm sido os _govefOos _nos últimos 18 anos, o
BNDE estava enfrentando uma crise sem igual na: sua história, crise de tal ordem e de tal monta que O Globo, jornal que não se caracteriza pelo seu oposicionismo, O Globo, na sua edição de 22 de abril, publicava extensa notícia sob
o titulo: ••camilo espera Delfim para definir medidas de apoio ao BNDE".
Mostrava, Sr. Presidente, em um gráfico, qúe oS desembolsos do BNDE,
a partir de 1978, começaram a cair e de 1979 para I 980 a queda foi vertical, e
dizia:

uo MinistnJ"dãlD-CiúStria e- do Corriércio, Camilo Penna, deixou claro que estâ aguai-dando o retorno do Ministro do Planejamento, Delfim Netto, para definir as medidas que PermitirãO ao
Banco Nacional de DesenvOlvimeiito Econõmico superar a situação
de esvaziamento financeiro que atravessa, e recuperar sua posição
:le grande banco das empresas privadas nacionais.
Não resta dúvida- e a opinião dos técnicos do Banco só confi~ "la - que o momento é mais do que oportuno para que algo seja
feito em favor da_ recuperação financeira e política do Banco, que
enfrenta no momento uma das fases mais delicadas da sua existência.
Além da dívida dO Tesouro Nacional cpm o Banco, estimada
em 300 bilhões de. cruzeiros, até o final do ano passado, pelo Ministro__Camilo Penna. o BNDg enfrenta ainda outros sérios problemas
de caixa. A título da sua dív_ida externa, juros e amortizações,- poi
exemplo, o Banco está pagando 3 bilhões de dólares por ano.
No plano das receitas, a situação tornou-se muito delicada, jâ
que sua fonte principal, o Fundo PIS/PASEP, estã declinando. Tal
situação deverá se agravar ainda mais nos próximos dois anos, segundo um estude;> sobre a posiç~o financeira do BNDE, preparado
pela Diretoriã Financeira-.
O estudo conclui que o total das transferências do Fundo
PIS/PASEP, no período de 1980/84, deverã apresentar uma tendência de decréscimo anual da ordem de 3,1 por cento. Ainda segundo
o estudo, até 1984, os recursos do Fundo que ingressarão nos cofres
do BNDE representarão apenas 87 por cento dos recursos transferidos em 1980.
-Em 1976, as transfer~ncias do Fundo PlS/PASEP representara_m 54,3 por cento do total de recm:sos do BNDE. No ano seguinte
caíram para 46,5 por cento, mantendo a tendência de queda até
1980, quando representaram apenas 44,1 por cento dos recursos totais do Banco. No ano passado o .declínio foi ainda maior, passando
para 37 por cento, percentual que deverá permanecer este ano.
Estes dados, Sr. Presidente, como se vê, extraídos de estudo da Diretoria
Financeira do BNDE, foram publicados por um jornal que, como disse, não é
afeiçoado à Oposição, não é um jornal que se caracterize pela sua hostilidade
ao Governo da República: é pelo O Globo. _
Sr. Presidente: gostaria de fazer dois comentários leves, leves comentârios, breves comentârios a esses nG.meros. Só o serviço da dívida externa do
BNDE vai a 3 bilhões de dólares por ano. Mas isso não é um retrato da política econômica do Pa,ís? Quando o BNDE_chega a esta situação de descalabro
com um serviço da dívida, juros e amortizações, que atinge a 3 bilhões de
dólares, não reflete de manelra p~jCtiva e-incoD.trastâvd o cónlexto da Política econômica que vem sendo adotada à revelia da Nação brasileira? Quando
esta é a situação a que chegoU o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, qual a situação das empresas que, levadas pela pressão oficial, tiveram
que fazer empréstimos no exterior, através dessa famosa e fatídica 63 e cujas
dívidas aumentam de semana a semana com a desvalorização regular do cruzeiro e com a valOriZação costumeira dQ dólar. AgÇ>ra, semaiia pOr semana;
antes, de 15 em 15 dias; anteriormente, de mês em mês; hã mais tempo, de 3
em_ 3 meses, de 6 em 6 meses.. Agora, semanalmente.
Antigamente, a notícia da desvalorização do cruzeiro e da valorização
do dólar, em relação ao cruzeiro, era notícia de primeira página. Agora, es(á
nas páginas internas, em fundo de págína, ein canto de pâgina, em resto de
página, porque é notícia vulgar, -ê notkia corriqueira.
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Isto, Sr. Presidente, ao meu sentir, retrata, mais do que qualquer outro
dado, a terrível situação económica do País, criãda, desenvolvida sistematicamente, por uma política econômica que se caracteriZa por ser, anies·e acimã
de tudo, contra o brasileiro, contra o BrasiL
Tenho em mãos O Estado de S. Paulo de 30 de abril, Sr. Presidente. Estamos no fim do mês de junho, quer dizer, são notícias antigas, são notícias de 2
meses.
Qual o título dessa notícia?
EM ESTUDO, UMA SAlDA PARA CRISE DO BNDE
Os ministros do Planejamento e da IndúStria e do Comércio começaram a estudar uma fórmula capaz de salvar o BNDE da maior
crise, financeíra deSde sua criação causada, de um lado, pelo alto endividamento externo da empresa e, de outro, pela redução da sua
principal fonte de receita, que são os recursos do PIS-PASEP.
Quer dizer, o alto endividamento da empresa, outra vez apontado como
uma das causas da delicada situação a que chegou o outrora florescente e sólido Banco Nacional de Desenvolvimento Económico.
E continua o jornal paulista:
Somente do serviço de sua dívida externa, o BNDE pagará,
este ano, cerca de USS três bilhões.
A notícia de O Estado de S. Paulo confere, exatamente, com a notícia de
O Globo:
Caso o Tesouro reColhesse os Cr$ 300 bilhões de atrasados, da
correção monetária, a situaÇão poderia -melhorar, einbora a principal receita do banco, a administração dos recursos do PIS-PASEP,
esteja mingUando a cada ano.
E os dados divulgados pelo Estado de S. Paulo a respeito do fundo PISPASEP coincidem exatamente com os dados divulgados pelo O Globo.
"54,3% em 1976, hoje n~o passam de 37%, tendo a queda começado em 1977."
O mesmo Estado de S. Paulo, na sua edição de }'?de maio, tem uma outra
notícia com este titulo: Em Estudo a Salvação do BN DE. Já se trata de salvar o
BNDE, Sr. Presidente! Em outros tempos, o BNDE salvava as empresas brasileiras; agora se trata de salvar o BNDE.
Mas se eu precisasse de uma fotografia deste regim~ Se eu precisasse de
uma radiografia da política económica que- verri sendo -atrOzmente aplicada
contra o Brasif, eu p-rc!:cisiria de outi-o documento para testificar a evidência
catastrófica desta política? Pois agora o BNDE já é objeto de preocupação,
porque ele precisa ser salvo. Em Estudo a Salvação do lJN DE, O Estado de S.
Paulo. de (9 de maio:
"0 Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico, Luís Sande, afirmou ontem, no Rio, que o GoVerno está estudando uma fórmula de parcelar a dívida de 180 bilhões, do Tesouro
Nacional para com o Banco e, desta forma, amenizar uma das
maiores crises finailceiras que a ·instituição atraveSsa desde suá
transferência do Ministério do Planejamento para o da Indústria e
do Comérdo.
Sande não se mostrou muito preocupadO com o endividamento externo do banco ... .,
Claro, o endividamento é do Banco, não é dele; então, por que
preocupar-se? O endividamento externo do Banco não preocupa o seu Presidente; agora, só o serviçõ desta dívida absorve 3 bilhões de dólares.
O Sr. José Fragel/i- O Presidente do Banco Central acaba de declafar,
também, que não se impressiona com a dívida externa dci Brasil.

O SR. PAULO BROSSARD- Claro; a dívida é do Brasil, não é dele.
Passam-se os dias e, na edição de 4 de m"aio~ O Globo publica notícia com
este título: Tesouro Vai Lançar Obrigações Reajustáveis do Tes_ouro Nacional
Para Pagar Divida Com o BNDE. Quer dizer, para pagar dívldá~ fazer dívida;
para pagar a dívida com o BN_DE, aumentar a dívida pública liite"rna, papéts
no mercado, letras à vontade, como se essas letras não represetassem algum(:\
coisa na economia do País, c-omo se
letras n-ãO iepresetisSem ·uma injeção na volúpia ínf1acióri3fia, nO de:s-V"affo íidladoriá-ríõ~ ria loucura inflacionária que devasta e vergasta o Brasil e os brasileiros.
Quer dizer, Sr. PresTdente, que o Go.verno Federal, que tinha uma dívida
de 180 bilhões de cruzeiros, no ano passado, cuida agora de pagar essa dívida
com papéis. E, dessa forma, há de perguntar-se se o BNDE ou qualquer outra
entidade, em qualquer lugar do Mundo, que tivesse devedores desse tipo, que
fosse credora de devedores dessa laia, se poderia andar bem?
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Mas, neste País, o Governo faz o que quer. CaUSa o prejufzo da dimensão que_ f<?r e não responde por coisa alguma!
-- ó Globo de 4 de maio dizia:

•

uo Ministro do Planejamento, Delfim Netto, autorizou o
lançamentopar~la_do Q_~

obrigações reajust~veis do Tesouro Nacional não negociáveis, inãs.com co~reção monetária plena e juroS ainda não defluídos na data do resgate, para cobrir a dívida do Tesouro
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que atualme~-t~ atinge a 300 bilhões~_"
No fim do ano passado, até 1980, a dívída era de I 80 bilhões. Agora, jâ
se .sabe ser de 300 bilhões.
V. Ex• já notou, Sr. Presidente, que nós estamos na fase do endividamento de qualquer maneira e sobre quaisquer condições, a qualquer preço? E,
quando alguém se rebela contra esse endividamento suicida, é apontado
co_mo impatriota? V. Ex• já obserVou isto? Pois o resultado do endividamento
ai está. :E:: fácil fazer dívida. Se não tivesse que se pagar a dívida que se faz seria extremamente fácil, _go~toso e bom. Agora, para aqueles que honram os
seus compromissos, quando se faz uma dívida é para pagá-la, é para resgatáIa, e, ~í, ~ _que~tão começa a mudar ~-e fig!Jra.
O Sr. José Fra"gelli --Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PAULO BROSSARD- Com muito prazer.
O Sr. José Frage/li- Eu vou referir um fato que pode parecer um tanto
fora do tema que V. Exf., com o brilhantismo de sempre, aborda. Mas, é para
mostrar aquilo que acho que é a facilidade com que o Ministro Delfim Netto
lança mão de compromissos. O Banco do Estado do Mato Grosso estava fora
de comPesação, quando eu assumi a administração do Estado, em virtude de
tudo aquilo que tinha sido feito desastradamente no governo anterior. E já
nas minhas mãos o banco ia para um ano ainda fora de compensação. E eu
fui ao Ministro, sem recursos, um Estado pobre como Mato Grosso, fui ao
Sr. Ministro Delfim Netto pedir urna solução, 11clusive, o fechamento do
banco ou a venda do banco, porque ele não ?"_:.>leria continuar naquela situação. E a solução -estou dando as coisas r:.sumidamente- que S. Ex• me
deu foi a seguinte: ''Eu lhe dou um emprésti :,_1 de 25 milhões, mas faça emissão de obriaações reajus~á":eisdo Tes~uro d1 2-.tado·- Eu não concordei com
iSso, não quls; achei que tiãO- devia COmpron·, 'ter o Estado pa. a recuperar um
banco estadual. Fui ao Presidente da República e Sua Excelên•. ia me deu 15
milhões a fundo perdido para recuperar a situação do banco estaduaL Podia
dar e tinha recursos específicos para issO. Eu cito o caso só para mostrar a facilidade com que S. Exf. o Sr. Ministro Delfin Netto, gosta de fazer compromissos e, aliás! até sugere que se~am feitas po~_governos estaduais, o que não
aceitei para não comprometer o nleu -Estado.

O SR. PAULO BROSSARD- Não estranha, por isso mesmo, que os
governos estaduais estejam na situação em -que Sl encontram; não há dia em
qu-e-não figurem, na pauta do Senado, pedidos de autorização para elevar os
limites do endividamento do Estado, não há dia. E a bola de neve crescendo
sempre. Agora, não sei é se o Sr. Delfim Netto, na sua fazenda privada, procede desa forma. Será que S. Ex• procede assim? Eu continuo, Sr. Presidente,
recorrendo à fonte antes indicada, O Globo, edição de4 do mês passado, 4 de
maio:
"Segundo o Ministro da Indústria e do Comércio, Camillo Pena, durante a reunião que manteve com o Ministro Delfim Netto, só
foi discutida a dívida já lançada do Tesouro, até I980, que corresponde a cento e oitenta bilhões. Para cobri-la serão lançadas noventa e cinco de milhões de O R TENs, cujo prazo será definido após as
conclusões do grupo de trabalho."
-~--- --:·s. Ex'" informou,- m3is_ adiante, que o BNDE captará um bilhão este ano no mercado externo."
Mais u~-~Üh_-ã~ de_~óiares_J:tO m.efea9o externo._ Para que, Sr. Presidente? Séndo Cttie_ set-eC~ntos- milhões de dólares serão utilízados no pagamento
do s_erviço desuadíVida,juros_ e a~.o.I:Jiz_ação, restando, líquido, para o Banco, tr~~ll!Q_~ miihõ~. Q~_er dizer que se _faz u_m_ e_~préstimo de um bilhão; seteCeritos milhOes já não chegam,jã tíC?m-;-pOZ.qUe é p-ara pagar, no exterior, o
serviço da dívida externa e,- de um bilhão, chegam apenas trezentos milhões
de dólares. Bonita maneira de administra-rrE, áep6is, há quem estranhe ou
possa _estranhar que o BND E esteja nestas condições-. E, depois, alguém pode
estranhar que _o Brasil esteja nas condições em que está. Isso quer dizer que,
até o fim do ano passado, a_ divida do Tesouro para com o BNDE era de cento e oitenta bilhões de cruzeiros. Agora, ....::. ag-Ora que eu digo ê em maio, pri-
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meiros dias de maio, quer dizer, no fim de abril- a dívida já estava em trezentos bilhões de cruzeiros.
Sr. Presidente, eu estarei com a idéia fixa, com _a õbsessão-de problema
desta natureza e eles me inquietam, eles me tiram o sono'? Eu estarei n.o meu
jufzo normal, quando mostro estupefação diante desses fatos, quando o Governo mostra üma tranqUilidade tão grande e não pensa em outra coisa senão
em fechar questões para o seu Partido aprovar esse; upacote" mal-cheiroso,
remetido pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional, não pensa noutra
coisa senão nisto'? O desemprego anda pela casa dos milhões de brasileiros. O
subembregados deste País formam um exército. São milhõc;:~._A díyida inJerna é essa que vemos. A dívida externa é essa que estanios a ver. Entidades,
como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico, estão em situação
de santa casa do interior do País, e não acontece nada, e Oingtiém dâ a menor
mostra de preocupação diante desse descalabro, Sr. Pfe5Taente:-~rãs~- p3ra
onde esses Senhores querem levar o nosso País? E querem que o PDS ganhe
eleições, procedendo como procede, ou então o que ê que hã?
O Estado de S. Paulo de 4 de maio dâ a mesma notícia, em ·outras palavras:- "O déficit do BNDE é coberto com títulos._" Agora, donde_vem essa
dívida do Tesouro Nacional para com o BNDE, Sr. PreSidente? Veiii apenas
de uma penada, de uma determinação, quem sabe, de um telefonema, porque
neste País o dinheiro público vale tão pouco para os que o governam, que se
dispõe de milhões, bilhões, trilhões, como se fossem moedas que se usam no
bolso para pequenas despesas.
Não foi o atual Governo, foi o passado que determinou ao BNDE, e as
subsidiãrias FINAM E, FIBASE, EMBRANEC, !BRASA, o papel de fomentador do setor privado que se ampliou consideravelmente,-e d-eCidiu- decisão tomada pelo Goverrio Geisel - efetuar operações com cofteção monetária prê-fiX:ada, geralmente de 20%, com a promessa de que o Tesouro--Nacional assumiria o encargo decorrente da correção real_e da pré-fixada, e isso
deu origem à uma situação verdadeiramente dramâtica, uma vez que o Tesouro não honrou seus compromissos e deve hoje, ao BNDE, 180 bilhões de
cruzeiros. Essa cifra, como já disse, corresponde ao fi-m do ano passado, no
fim de abril jâ estava por volta de 300 bilhões de cruzeirOs.
Analisando esse problema, O Estado de S. Paulo, em editorial, fazia esta
indagação:
..A questão é saber de que modo, com um rombo de ISO bilhões de cruzeiros que constituem o montante da dívida insolvida do
Tesouro Nacional, poderã o BNDE ate_nder a seus compromissos,
uma vez que, nos anos anteriores, os empréstimos aprovados cresceram muito mais do que os desembolsos."
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Fico impressionado porque, parece, tem-se a impressão de que o dinheiro público ê fêmea, multiplica-se, gasta-se à vontade, certo de que a falência é
um instituto de Direito Comercial, que a bancarrota é peculiar às empresas
mercantis e, desta forma se malbarata criminosamente o dinhi:iro público .
Ainda em maio, mas jâ no fim do mês, a Folha de S. Paulo publicava um
artigo de José Catlos de Assis, que vou incorporar ao meU discui-So, Sr. Presidente, como complemento dele, que se intitula "Terceira grande transformação" e que mostra, as deformações do banco e das suas finalidades ao longo dos anos.
Mas, depois disso, eu gostaria de lembrar à CaSa, Sr. Presidente, que
mais ou menos depois disso não se falou mais em. salvar o banco e não se falou mais em socorrer o banco, e não se falou mais na delicada situação do
banco, depois disso foi criado o FINSOCIAL, quer dizer, um tributo de meio
p·or cento sobre o movimento bruto das empresas que vai ser conduzido e carreado para o BNDE sob a finalidade hipócrita de uma política social.
Quer dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que entra pelos olhos que a
solução alcançada para livrar o BNDE da situação catastrófica a que a irresponsabilidade levou o_ outrora respeitável estabelecimento, foi a criação de
mais um tributo sobre esse miserável povo brasilWo, tributo de meio por cen~
to sobre o movimento bruto das empresas, tributo criado por decreto-lei, no
meio do exercício, para entrar em· Vigor logo a primeiro de julho, tributo que
tem, como conseqüência, o aceleramento da inflação, de um lado, e o depau~
peramento dos Estados, de outro.
Esse imposto que incide sobre o movimento bruto das ~mpresas não é o
ICM com outro nome, Senador Fragelli? Esse tributo não é -da çompetênda
dos Estados? Pois eles batizaram um pedaç-o do reM, imPOsto estadual, de
FINSOCIAL; criaram-no por decreto-lei, mandaram que ele fOsse cobrado
no meio do exercício, disseram que ele deveria ser conduzido e entregue ao
BNDE e, através desse expediente ilícito, através desse expediente lesivo aos
Estados depauperados desta anêmica Federação, através dessa maneira, des-

se expediente, foi encontrada a solução ou. a salvação para as mazelas do
BNDE; ou alguém nãÕ vê isso e precisa de uma lente, e precisa de uma lupa?
Preciso dizer, Sr. Presidente, preciso dizer que as taxas de juros, imediatamente após. subiram à razão de 1 a 1,5 por cento por causa do FiNSOCIAL? Preciso. dizer, Sr. Presidente, que os jornais de hoje, ainda noticiam a
elevação dos preços como uma conseqüência dos encargos acrescidos às empresas que têm de recolher mais meio por cento, para o BNDE, a título de
FINSOCIAL? Preciso dizer, Sr. Presidente, que isso vai agravar, ainda mais,
a vida das empresas que, através da espoliação criminosa, da usura praticada
sob o poder de Estado, neste País usurário, vão sofrer ainda mais?
Eu, ainda ontem, apresentei um projeto de lei a esta Casa- eu que não
sou muito -dado à apresentação de projetes de lei - e ao que visava este projetoTVisava·a permitir que as empresas que não pudessem pagar a sua contribuição previdenciária, pudessem recolher a contribuiçãO previdenciâria dos
seus empregados e que nos termos da lei ê deduzida na hora em que lhes é
pago o salário, a fim de que o empregado, pelo menos, não ficasse na situação
de5ag"radáVel e penosa de aparecer como utn devedor da Previdência Social,
quando, em verdad-e, a contribuição fora deduzida na hora pelo seu empregador. E o empregador, para não passar como depositário infiel ê, para se livrar, inclusive, das penas do crime de apropriaç-ão indébita; eu propus, neste
projeto ontem apresenta~o à consideração do Senado, que o empregador que
não pudesse pagar a sua parte e, por isso, mesmo ficava sujeito aos encargos
legais, aos ônus legais, juros, multa, correção monetária, pudesse ao menos
recolher ao INPS, à Previdência Social, aquela contribuição devida pelo empregado, por ele deduzida dQ salário do seu empregado, e da qual é mero depositário.
Por que apresentei esse projeto? Porque sei de muitas empresas que, num
passado recente, ou relativamente recente, eram empresas prósperas, sólidas,
rentáveis-; e Ctüe boje não têtn condições de recolher pontualmente os encargos
previdenciârios seus, e ficam num constrangimento que prova, afinal de contas, a s.ua seriedad~, ficam no constrangimento de não poder recolher, pelo
menos, a contribuição d!! seus elTlpregados que eles deduzem da folha de pagamento. Agora, essas empresas têm que pãgã.r~ a -pãrtir de lrt de julho, mais
0,5% sobre o movimento bruto.
Quer dizer, este Governo perdeu completamente todos os critérios, e leva
este País para a desordem, para a fome, para a sublevação, para a subversão,
mas enquanto isso fecha questão para o seu Partido, servilmente, vir votar
amanhã o pacote sujo, numa mais robusta manifestação de servilismo, de
subserviência, de improbidade política. Este é o Governo jâ hoje merecenc~o a
indignação PopUlar, espoliando este povo e fazendo os seus delegados- os
seus nã6, porque os parlamentares do PDS não foram eleitos por este Governo, que, por sua vez, não foi eleito por ningUém -fazendo com que seus amigos façam esse papel, papel de requintado servilismo, de servilidade sem limi·
tes; de subserviência integral a tudo quanto o Palácio do Planalto quer.

O Sr. José Lins -

Permítç V. Ex• um aparte?

O SR. PAULO BROSSARD- Eu encerraria. neste momento, não fora
o pedido de aparte do Senador José Uns.

O Sr. José Lins- Senador Paulo Brossard, em primeiro lugar quero pe·
dir desculpas a V. Ex•, porque quando V. Ex• fala sempr-e o t>lenârio deveria
estar cheio, porque V._ Ex• é um dos homens mais respeitãv ,is desta Casa, o
País o escuta sempre com muita admiração e com '"YH.âto respeito. Mas, gostaria de fazer algumas ponderações a respeito do seu pronunciamento e creio
que são oportunas. Em primeiro lugar, nobre Senador Paulo Brossard, a indignação popular contra o Governo é apenas uma hipótese de V. Ex•, que as
urnas vão ou não in_firmar·.
O SR. PAULO BROSSARD- V. Ex• estã certamente confiado nos recursos astronômicos que o Governo, que o Partido do Governo, que V. Ex•,
que os correligionários de V. Ex• estão gastando por este País afora, nobre
Senador.

O Sr. José Fragelli- E os "pacotesn.
O SR. PAULO BROSSARD -Não hã uma pessoa nesta Casa e fora
dela que não venha com o mesmo depoimento, os rios de dinheiro que o seu
Partido - o PDS- está gastando já agora, Senador José Lins, corrompendo, explorando a miséria popular, Senador José Lins.

O Sr. José Fragelli- Até para ganhar convenções do Partido.
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O SR. PAULO BROSSARú- Até para ganhar convenções, diz o Senador José Fragelli.
O Sr. José Lins- Esta é uma mera acusação de V.

Ex'~

porque...

O SR. PAU-LO BRÜSSARD- Mera acusação? Esse é um fato de_conhecimento universal.

O Sr. José Lins- Se V. Ex' tivesse certeza disso, certamente;:, recorreria
aos tribunais. Coisa que V. Ex' não fará porque não.tem nenhuma base real
para recorrer.
O SR. PAULO BROSSARD :_ Ora, Senador José Lins!
O Sr. José Uns- Senador Paulo Brossard, V. Ex' sabe que_ os recursos
estão aí à disposição" de V. Ex', em face da lei.

O SR. PAULO BROSSARD -

De mim?

O Sr. José Lins- De V. Ex' e de qualquer um; qualquer um pode recorrer à lei, se tiver condições de provar as acusáções, às vezes graciosas, que fazem. Mas eu queria comentar outro· aspecto do discurso.

O SR. PAULO BROSSARD- Permite-me?
O Sr. José Lins- Com o maior prazer.

O SR. PAULO BROSSARD- Correligionário deV."Ex•, dà oijtra Casa, já ine disse que dej)ois de ser eleito quatro vezes para a Câmara, por Estado próximo ao de V. Ex', não serâ candidato à reeleição, porque não tem os
milhões que ele enumera para fazer face à campanha eleitoral. Hoje, campanha eleitoral significa milhões, milhões de cruzeiros.
O Sr. José Uns- Vê V. Ex• que se há algum candidato do Partido de V.
Ex•, certamente está concorrendo porque dispõe dos milhões a que V. Ex'_ ~_e_
refere. Acho que as condições são iguais para todos. V. EX' acusa apenas o
nosso Partido ...

O SR. PAULO llROSSAR.D- Nobre Senador JosÜ.ins, vou dizer-lhe
uma coisa. No RiO Grã-nde do Sul, a Influência do poder do dinheiro é muito
menor do que em outros Estados.
O Sr. José Lins- V. Ex• é um homem feliz.

O SR, PAULO BROSSARD- No Estado de V. Ex•, por exemplo.
Agora, vou lhe dizer o seguinte: eu não gasto dinheiro em eleição.
O Sr.-JoSé Uns--Acontece que o Partido de V. Ex• não tem candidato
só no Rio Griúide-do-Sul.

O SR. PAULO BROSSARD- E se eu, amanhã, para ser candidato, ti·
ver que recorrer a recursos fabulosos como esses que são correntes, ...
O Sr. José Lins -Acredito.

O SR. -PAULO BROSSARri- ·~;-cOrrentes-; ôâ. maioria âos EstadOS dQ
Norte e Nordeste do Brasil, V. Ex• não me verâ mais nest3. Casa.
O Sr. José Lins -

O que seria uma grande pena.

O SR. PAULO BROSSARD- Juizo- suspeito-de V. Ex•
O Sr. José Lins- V. Ex• sabe que merece o meu respeito, mas não_sô isw
so, a minha grande admiração.

O SR. PAULO BROSSARD- Por isso ê que digo que êsuspeito. Agora, não me veria mais hesta Casa.
Mas, nobre Senador José Lins, V. Ex• pode defender o s~u Partido e o
seu Governo, porque V. Ex• coloca- perdoe-me a pilhéria- v_.~· coloca
o Partido do Governo acima de Deus Nosso Senhor. Nos mandamentos da
Lei de Deus do Senad9r José Uns o dogma primeiro é este: ..Amar o Governo acima de todas as coisas" ...
O Sr. José Lins- V. Ex• comete uma injustiça. Não sou um político tão
perfeito assim.

O SR. PAULO BROSSARD- Mas vou lhe dizer uma coisa, Senador
José Uns V. Ex• sabe, por toda a devoção governamental que V. Ex• tem
mostrado, nesta Casa, com uma reserva inacreditável, porque com um corpo
tão pequeno, nunca vi tanto governismo concentrado. Nunca vi. V. Ex• não
pode negar que a progressão do dinheiro na vida pública, especialmente em
matéria eleitoral, é um fato incontestável.
O Sr. José Lins -

Concordo com V. Ex•, em tese, mas ...
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O SR. PAULO BROSSARD- E agora pense V. Ex• no que vai ser o
Congresso de amanhã. Só isto. _falo_ de brasileiro para brasileirQ, não de oposicionista pãi-a --gov~filista; falo cte- brasileiro para brasileiro.

•

CFSF.- JÕSé Lins :- Permita-me V_.~~~· apena~5~ncl~ir o aparte.
O SR. PAULO BROSSARD- E quero ter a honra de ouvir o resto do
aparte.

OSr. José Lins- Q fatO é que todos os pãrtidos dispõem de candidatos
e~ todos os Estados; e se a única condição para ser eleito é dinheiro, certaw
mente todos estão desfrutando das mesmas condições, ou pelo menos tentando. Ma_s para o que queria chamar a atenção de V. Ex• é que me custa crer
que a Oposição, e principalmente_ um ho·ffi-em- da estatura intelectual de V.
Ex•, um homem cuja capacidade de_ anáE~e_é amplamente conhecida, discorde do FINSOCIAL e até imagiOe-que- esse pros-ram~ foi criado apenas para
corrigir certas dificuldades do BNDE ...

•

O SR. PAULO BROSSARD - Gostei do apenas.
O Sr: José Lins - O apena_s é_?~ _Y_ ~ Ex•
O SR. PAULO BROSSARD- Não, ni!o, é de V.Ex•
O Sr. José LinS- Não. Entendo que V. Ex• ímagii?OU que o dinheiro vai
ser usado exclusivamente- paTa isso, e âCho qUe o d-inheiro não vai ser usado
para isso. O programa Cstá sendo criado para ã]udar populações mais pobres.
Eu não acredito, nobre Senador, que depois de tanto buscar, .. ~

•

O SR. PAULO BROSSARD- Há alguns anos- perdoe-me V. Ex•,
um homem versadíssimo- há alguns anos não foi criado, também, um outro
tributo, com a finalidade exatamente de cuidar, de dar uma solução ao grave
problema social?
O Sr. José Lins- Mas, se não resolveu, não custa melhorar a solução,
nobri: Senador.

O SR. PAU,LO
PIS ...

BROSSA~D-

Como era mesmo que se chamava? Era

O Sr. José Lins- PASEP.

O. SR. PAULO BROSSARD -

PASEP.

O Sr. José Lins- Mu!~o bem, este é apenas para os empregados.

O SR. PAULO BROSSARD- Eu me recordo de que, naquela ocasião,
se disse qUe era genial.
- O Sr. José Lins- E é.

O SR_ PAULO -BROSSARD- E eu atê, como brasileiro, fiquei muito
satisfeito, sobietudo porque gênios não-andam, assim, pelas esquinas. Fiquei
sabend-o que ha_via gênios nQ Governõ.
O Sr. José Lins -Senador Paulo Brossard, acho que ...

•

O SR. PAULO BROSSARD- E isso, para mim, como brasileiro, é
uma..grande alegfia, me dá tranqUilidade extraordinária, saber _que há gênios
no Go_~erno. ~_foram os gênios dq_Qoverno que criaram o PISe o PASEP.

O Sr. José Lins -

Há gênios no Brasil, V. Ex• talvez seja um deles.

O SR. PAULO BROSSARD- Pois agora, já o P!S-PASEP parece que.
fica, assim, relegado, e temos mais o FINSOCIAL.
Agora, o curioso é isto: é os dois Ministros, o Ministro da Indústria e do
Comércio etc., a situação difícil dO- BNDE, a necesSidade de uma solução, e
senão quando é concebido sigilosamente, como convém a um governo fortemente autoritário e irfesponsâvel, através de um decreto-~ei que cai de inopi~
no, assim como raio em dia de céu azul, é criado o FINSOCIAL, _e n_ão se fa1a
niais no problema do BNDE.
"E ãgora _yern o- Sr~- José_ Lins que, numa falha, ...

•

O Sr. José Lins- Se V. Ex' deixar ....

O SR. PAULO BROSSARD- ... com um "apenas" deixa claro o seu
pensamento, confessa a sua concessão.
O Sr. José Lins- Permitawme fazer um comentário ao brilhante discurso de V. Ex• Eu voltaria ao caso do PISwPASEP. Eu diria a V. Ex• que é real~
mente uma solução extremamente interessante, e que tem ajudado muito.
Agora, é uma solução para ajudar aos empregados, àqueles que contribuem
com a parcela dos seus salários, e eu trarei a V. Ex•, terei o maior prazer de fa-

•

•

zer um Pronunciamento sobre o PIS~PASEP, para mostrar realmente a
função em que ele estã envolvido.
O SR. PAULO BROSSARD -E por que decresce na sua arrecadação,
Senador José Lins?
O Sr. José Lins- V. Ex• me permite?

O SR. PAULO BROSSARD -

f: uma indagação.

O Sr. José Lins --COino _é, ilobre Senador?

•

O SR. PAULO J;!ROSSARD- Uma das causas do empobrecimento do
BNDE. de um lado é a dívida externa; de outro lado, é a queda dã- aireca~
dação d_o PIS/PASEP, de outro lado,_ é a dívida do Tesouro para com_ o Ban~
co, e essa parte da queda do PIS/PASEP, que é apontãvel- são números oficiais- cOmo uma das ~usas da perturbação do_Ba_nc_o.
O Sr. José Lins- Não estou discutindo. Eu até diria que uma das causas
das dificuldades do Banco, talvez seja os subsídios_ que o Governo tem dado.
V. Ex• sabe disso. Mas esse é um risco que o Governo está cõtrendo para con~
seguir beneficias ao País em outras áreas. Agora, o que quero dizer a V. Ex• é
que se PIS/PASEP ajuda, o FINSOCIAL, pode ajudar, nobre Senador.

O SR. PAULO BROSSARD ,-,Para l)eneficia{o País às
vezes, à Lutfalla.

•

v~ e,

outras

O Sr. José Lins- O FINSOCIAL é um programa que tem um objetivo
certo, não foi criado para resolver problemas do BNDE. V. Ex• sabe disso, o
Governo já reiterou ...

O SR. PAULO BROSSARD- Eu não sei. O fato de o Governo dizer
não me dá nenhuma certeza, porque todos os dias o Governo diz inverdades.
O Sr. JoSé Lihs........; Desculpe-me V. Ex• mas, nesse Ca-so, jã não temos
base para discussão, porque acho que uma das bases da discussão é a confia~
bilidade daqueles que estão conversando.

a SR. PAULO BROSSARD- Perfeitamente}.
O Sr. José Lins- E se V. Ex• não confia, eu tenho to_d_o direito de não
confiar também.

O SR. PAULO BROSSARD- Nobre Senador Jo~ê Lins, não e~tou di·
zendo nenhuma novidade, eu jâ lhe diss_~ ISSo!jà~aisse at(daqUei3.-_trí~~na. _
O Sr. José Lins- Y.. Ex_• comete uma
que vai ser feito.

•

•

injust~9~·

y. Ex• deve esperar o
--

-

- ·· -

O SR. PAULO BROSSARD- Porque exatamente tenho dito e tenho
reclamado que o Governo, com ãs suas assertivas contrariadas pelos fatos, na
sua evidência solar, vai cavando isso que é extrem-amente perigoso para um
Governo. Eu, da Oposição, não querO, não desejo, não almejo que o Gover~
no do meu País seja um Governo cuja palavra não mereça crêdito. Mas, a
verdade é que dia após- dia vêm as palavras governamentais di um ladO, a
prática gõVeriüfni.ental de outro, e as ações dos goVerD:ailfes de outro, cavando, cada vez mais, um vazio entre a prática e a ação e, por isso mesino, abrindo um fosso perigosO; porque fere, porque corrói ...
O Sr. José Lins Oposição.

Nobre Senador, acho que essa é a interpretação da

O SR. PAULO BROSSARD .,..- ... exatamente a respeitabilidade do Governo. Eu sempre digo: Governo é feito de homens; por isso mesmo, Governo
acerta e erra. Eu diria até que normalmente um Governo-aceita cinqUenta
por cento, e erra cinqUenta por cento, mas um Govetnt:nlão pode dizer nunca
uma coisa que não-seja verdade. E o Governo do Brasil, este não erra nunca,
parece que nunca errou.
O Sr. José Lins- Acho que V. Ex• comete uma_injustiça. _

•
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O SR. PAULO BROSSARD- Parece !jUe nunca errou, porque nunca
jamais reconheceu um erro, nunca jamais promoveu a respÕnsabilidade de al~
guém que tenha abusado do Poder Público, nunca, ao contrário: quanto
maior o abuso, mais segura a impunidade, porque exista a mentalidade primária de que fica feio confessar urri errO, de que fica feio reparar, promOver
uma responsabilidade, quando um Governo apenã.s cresce no jutzo popular
quando isso ocorre.
Veja V. Ex• o que nós assistimos agora entre-dois Pãíses - vatnoS saiÍ'
um: P.ouco do nosso, nobre Senador José Lins- em guerra: a Grã-Bretanha e
a Argbptina. Leia, releia as notas oficiais, os noticiários, as noticias de um e

outro País: que diferença! enquanto a Chefe do Governo Inglês tinha que
comparecer ao Parlamento de seu país, dia~a-dia, dizer o que estava aconte~
cendo, o que nós víamos nas notícias divulgadas no regime oride não existe
Parlamento?
O Sr. José Lins- Cabe tudo no mundo, nobre Senador, mas V. Ex• não
pode extrapolar a sua interpretação para o Brasil.
O SR. PAULO BROSSARD - f: ·uma· questão de mentalidade, uma
questão de responsabilidade. Nós aind.a ~t-a-mos !l-Um sistema em que confes~'
sar um erro é feio.
~-Sr.

José Lins -

Não é nada disso, nobre Se_nador.

O SR. PAULO BROSSARD - O Governo nunca errou. Os maiores
abusos são cometidos ç não erp_ciqJ.ª_do abuso.

o-sr.

José Uns- O que acontece, a meu ver, ...

·O SR. PAULO BROSSARD- Vou pedir licença ao Senador Josê Fragelli para contar uma estória que diz respeito ao seu Estado, e vou encerrar o
meu discurso.
O Sr. José Lins- E V. Ex• acabou_ n~o. m_e c9ncedeqdo o aparte!

O SR. PAULO BROSSARD ,-Então, concedo-lhe o aparte antes de
encerrar, porque não quero me privar, nem à Casa, de ouvir V. Ex•
O Sr. José Lins- Acredito que a Oposição não pode, jamais, deixar de
ter s~as r~~ões em critiCar_o Governo, até por que a crítica é essencial para o
aprill_!oramento do sistema d~ administração do País. Acho que a Oposição
não ~-qualquer coisa de má; aó_contrârjo, é alguma coisa de boa, que vem em
socorro do aprimoramento das instituiçõeS democráticas do País. Mas uma
acusação dessa nati_!rez.a,_ d~ que o Governo cria um programa de natureza so~
cial, com um objetivo definido, cujos_ detalhes ainda vão ser oferecidos à
Nação e, por antecipação, vir a Oposição criticã-lo, quando os objetivos são
esséh:Cialmente dirigidos para aquilo que a Oposição mais requer, que é que o
Govetno melho.re -distiibuiÇão- de rendã: e-ãjude mais ãS camadas pobres?
Ent~ki éssa e·um~ ácilsação no mínimo- eSdrúxula e incompreensível.

a

O SR. PAULO BROSSARJ) -Agora V. Ex• vai me permitir. Então a
Ópõsiçãó Vai aplaudir...
- ---O Sr. José Lins -_Se n_ão aplaudir, Pelo men-os calar.
Ó SR. PAULO I!RUSSARD- ... ou, pelo meno~, calar diante de um
ato que representa um abuso de poder: através de decreto~lei é criado um tributo, através de decreto~lei é esse tributo cobrado no meio do exercício ...

O Sr. José Lins _,Isso é discutível!

O SR. PAULO BROSSARD- 1:: discutível! Claro! Ora, a letra constitucional é expressa, mas é discutível, claro! Agora, esse tributo vai onerar
exatamente as camadas mais pobres e mais necessitadas e vir se falar que esse
fundo visa à distribuição da renda? Por Deus, Senador!
O Sr. José Lins- V._ Ex• se engafla ..As camadas mais pobres não negociam.

O SR. PAULO BROSSARD O Sr. José Lins -

V. Fx' estã pilheriando comigo ...

Não é essa a_ minha

intenÇ~o.

O SR. PAULO BROSSARD- ·'·porque dizer que esse tributo que in. cide sobre o movimento bruto das empresas vai representar uma melhor distribuição de renda, V. Ex' estã fa.Zen_do u~ jufzo plUito pouco lisonjeiro a
meu respeito.
O Sr. José Lins

~V. E~~ ach~

que quem fatura

~ão

os maiS pobres?

O SR. PAULO BROSSARP ,...-.Os que pagam são os mais

pobre~ ...

O Sr. José Lins- Não, tOdos pagam, nobre Senador.

O SR. PAULO BROSSARD - O q~e fatura é o contribuinte de jure,
quem paga é o <?ontribuinte de fato, quando va1 comprar um quilo de feijão,
um quilo de cebola, um quilo de_sabão, um tamarico. Este é o que vai pagar o
FINSOCIAL, e V. Ex• não sabe d[sso?
O Sr. José Lins- Mas se recebi indiretamerú.e, está. saindo da camada
mais rica para a maiS pobre, é evidente.

O SR. PAULO BROSSARD- Ah! ...
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O Sr. José Lins- É claro, nobre Senador, e é isso que V. Ex• não quer
admitir.

O Sr. José Fragelli- Senador JOsé LiOs, essa é uma heresia econôniica.
O SR. PAULO BROSSARD- Qual é a camada mais rica, Seltador José Lins?

O Sr. José Lins

--~a

que· fatura, nobre Senador.

O SR. PAULO BROSSARD -

Ah! ê claro, mas não. sai dela.

O Sr. José Lins- Então V. EX• dê a receita para o Governo arrecadar e
dar aos mais pobres.

O SR. PAULO BROSSARD- O Senadoi)osê Lins sabe que em Ciência das Finanças ...
O Sr. José Lins --Pela -teoria de V. Exf~

rlãã hã solução pâi-à a distri-

buiÇão.

O SR. PAULO BROSSARD- ... existe aquilo que se chama a repercussão do tributo, e não precisa ser fillancista para saber disso, ...
O Sr. José Lins- E se esse dinheiro for parar na mão do mais pobre?

O SR. PAULO BROSSARD- ... como não precisa ser nenhum douto
para saber que existe um contribuinte de jure e um contribuinte d~ fato.
O Sr. José Lins- E s;·esse dinheiro for parar na mão do m3.is pobre,
nobre Senador? Dê-me a resposta para isso.
O SR. PAULO BROSSARD- ·'·de modo que o comerciante que recolhe o meio por cento, passa a recolher o meio por cento ao BNDE, mas não é
do seu patrimônio, não ê do seu cofre, não é do seu bolso; é da fatura, é da
· nota paga pelo miserãvel que vai lã comprar a sua côdea de pão.
O Sr. José Lins- Mas a pergunta não é essa, nobre Senador. A pergunta é: na mão de quem ·vai pái:ar eSse dinheiro arrecadado? Esta é que é a pergunta, nobre Senador.

O SR. PAULO BROSSARD - O nobre Senador J osê Líns jã chegou ao
requinte, à perfeição verdadeiramente genial. E vejo q~e S. Ex,. é u.ro dos gênios do Governo,...
·
O Sr. José Lins- Agradeço a V. Ex', mas não mereço esse título.

O SR. PAULO BROSSÁRD- ... quando disse que saía de um bolso e
entrava no outro. Mas se é para sair de um bolso e entrar no outro a mesma
coisa, por que não deixar no primeiro bOlso e evitar esta migração de um bolso pobre para um bolso miserável?
O Sr. José Llns -

V. Ex• chegou à conclusão ...

O Sr. José Fragelli -

Primeiro sai, para depois entrar.
O SR. PAULO BROSSARD - ll uma belez~. . -

O Sr. José Lins- V. Ex• chegou à brilhante conclusão de que o sistema
de tributo é entrar num dos bolsos.

O SR. PAULO BROSSARD -

Hoje V. Ex• chegou à. perfeição.

O Sr. José Lins - Não, V. Ex• me desculpe, mas nãO- tem razãc_:> n~nl;tu
ma. Eu faço a pergunta muito direta: se todos pagaiD, mas concentram na
mão dos mais pobres, é claro que esses ma~s pobr~s vão s~ _ben~fiç~ar, Senador. v. Ex' não pode negar isso, não hã por 'onde correr. _g_tpa falta de lógica, essa lógica estã clã:rã~- -- -- -- -

e

O SR. PAULO BROSSARD ~-Em primeiro lugar, V. Ex• adianta uma
proposição que é discutível.
O Sr. José Lins -

Não, absOlutamente não é discutível.

O SR. PAULO BROSSARD- Porque ninguêm sabe que fim vai ter o
FINSOCIAL, que tàmbém já ê chamado de "Delfim Social".

o Sr. José Lins-Poi"isio-ê que eu digo a
pondo, está prejulgando.

V. Exi que v. Ex• estãpr"essu-

O SR. PAULO BROSSARD- O FINSOCLAL de V. Ex• já ê popularmente chamado de "Delfim Social".
O Sr. Jo}é Lins- É um bom nome, porque ele é_ tr~balhador, tem daçJ_o
uma grande contribuição a este PaíS e eís
6 que efe tem feitO.----

-ar

O SR. PAULO BROSSARD- Livre-nos Deus! Livre-nos Deus de contribuição tão valiosa!
Vou encerrar ...
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O Sr. José Lins- É uma pena, Senador.

O SR. PAUW BROSSARD- Vou encerrar e vou relatar um fato que
diz respeito ao Estãdo do Senador Fragelli, o que mostra o grau de deteriração política e moral deste País.
Cogitava-se de um certo nome para governar transitoriamente o Estado
de Mato Grosso; diante da resistênCia havida a esse nome, uma alta autorida4~da ~epúbli_ca perguntou se os circunstantes não votariam nele em urnas diretas, em eleições diretas dai a dois anos. Alguns disseram que sim e outros
disseram que não. Interrogados os que davam um voto negativo, anunciavam
um voto contrãrio; interrogados por que, a resposta clara, em boa e sã língua
portuguesa se fez ouvii:-pOrque é ladrão. Sabem qual foi a resposta da alta
aUtoridade da República? Mas, se é ladrão, não é rilelhor que roube por dois
anos a vir a roubar por qUatro, se for eleito?
O fato foi veidadeiro, Sr. -Prl!sidente, o fato ocorreu aqui, nesta Capítal,
nesta cidade de Brasflia. Este fato não retrata uma realidade, mas uma realidade pútrida, não retrata, antes e acima de tudo, a perda total de certos valores? Não estranha, por isso mesmo, que o Governo, através de fechamento de
questões, pretenda transformar o Congresso· Nacional numa dependência,
mim quíntal, para que os representantes do povo e dos Estados atendam aos
seus decretos do Palácio e, não, às suas consciências, a fim de que esta situação toda, que eu mal debuxei, se prolongue por mais tempo.
Era_o que eu tinha a dizer, Sr. Preside~te. (Muito bem!)
JJOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PAULO BROSSARD EM SEU DISCURSO:
Folha de S. Paulo -

.

•

•
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TERCEIRA GRANDE TRANSFORMAÇÃO
José Carlos de Assis

Ao completar 30 anos de fundação, o BNDE ganha, com o "S" da nova
sigla, o sinal verde para sua terceira gr.ande transfo~mação estrutural, num
moMento em que a própria crise ecoriômica encã.rregou-se de estrangular sua
última fase, a de principal agência de fomento da indústria brasileira de bens
de capital. A diferença das vezes anteriores é que, agora, ninguém sabe bem
quem assumirá a proteção do filho deserdado.
No início da década de 60, o BNDE, até então o grande agente financiador da infra-estrutura econômica - em especial a rede de transportes e a de
eletricidade -, começou a tornar-se um banco siderúrgico. Em pouco tempo
esta atividade predominou, num portfólio de investimentos onde apareceram
Usiminas, CSN, Cofavi e outras_siderúrgicas estatais e priv3.das. Por volta de
meados dos_anos 60,_70% das aplicações do banco se concentravam em infraestrutura e siderurgia.
Começou então a ocorrer a segunda grande transformação, a seguir à reforma do mercado de capitais, em 1964, que preconizava ~especialização das
instituições financeiras e·na qual se atribuía ao BNDE a função de financiar a
longo prazo a indústria de equipamentos e de insumos bãsicos. O banco se.
lançou à nova tarefa e foi uma das poucas in_stituições especializad;:ts que
sobreviveram aos sucessivos desvirtuamentos da lei 4_.595. Em 1975, esse tipo
de financiamento jâ correspondia a 70% de suas aplicações - com a infraestrutura -económica recuando para os 30% restantes. Com essa alteração,
mudou também o tipo de cliente: agora, de 65 a 70% são empresas privadas.
O projeto "grande potência" do governo Geisel trouxe novas atribuições, mas não mudou qualitativamente a orientaÇão de seus investimentos. Ã itidústria de bens de capital conquistara um nível compatível com a
economia, em certo-s cas_os até uma capacidade superdimensionada, e os gargalos ameaçavam vir de novo pelo lado de certos insumos básicos. Porém. a
escala dos novos investimentos cresceu dramaticamente: Itaipu, Tucuruí1
Rede Ferroviâria Federal, SIDERBRÃS, (AÇOMINAS, CSN, Tubarão),
cada um dess_es projetas-mamute abs_orve do BNDE o equivalente ao que ele
aplicava antes em :30 óu mais projetós.
- - - Ao lado da crise da economia, o não-cumprimento, pelo governo do
cmnpromissó de ressarcir os subsídios creditícios que autorizou o BNDE a
conceder, para estimular a retomada da economia a partir de 1975, foi o principal responsável pelos problemas de caixa que começaram a aparecer em
19_79 e se agravaram no ano seguinte. Atualmente segundo o presidente do
BNDE, Luís Sande. a dív~da do Tesouro para com o BNDE, é de 87 milhões
deORTNs (cerca de_ Cr$ IS6 bilhões), dos quais apenas Cr$ 20 bilhões serão
pagos em papéis conversíveis este ano. O restante, equivalente a 75 milhões de
ORTNs, serão pagos em títulos não negociáveis. Já estâ estimado, também, o
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montante adicional da dívida, a partir de janeiro de 1983: 72 milhões de
ORTNs, que ninguém sabe como serâ pago.

Embora esses débitos não comprometam a situação econômica do
BNDE - por tratarMse de realizável a longo prazo - . criam uma difícil siM
tuação de caixa de curto prazo, pois só neste ano equivalem a mais de um
quarto do total de aplicações previstas. Aí é que o FINSOCIAL, embora vinculado a programas específicos, poderâ dar uma contribuição também à saúde financeira geral da instituição. Como qualquer banco, seu problema é ter
dinheiro
caixa para girar' e agora terã.
A escala do fundo garante, ademais, a nova mudança qualitativa no
BNDE. Os recursos estimados para o primeiro ano, CrS 250 bilhões, sãõ qi.la·
se metade (44%) das suas aplicações totais previstas para 1982. Pode-se perfeitamente esperar que, em breve, o FINSOCIAL estará tão grande como o próprio atual sistema BNDE.
A mudança foi bem recebida pela burocracia interna, por motiVos diversos. Alguns acreditam mesmo na necessidade de mudar a orientação das aplicações para o lado social, mas hã os acham que a instihiição simplesmente
tem que operar onde estã o dinheiro - razão por que receberam com indisfarçãvel satisfação a transferência do banco para a SEPLAN. Toda a operação, por sinal, jã vinha sendo preparada há cerca de um ano e meio. A surpresa foi o modo "arredondado", expressão de um alto funcionârio, de que se
revestiu o decreto, criando simultaneamente o fundo social e u_ma atmosfera
de naturalidade para a transferência de tutela do banco .

em
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O Estado de S. Paulo
MANDATOS PERTENCEM A PARTIDOS JÁ EXTINTOS
Da Sucursal de
BRASILIA
Sem precisar valer-se de seus amplos conhecimentos da ciência jurídica,
fazendo as v~es de modesto estudante do primeiro ano da Faculdade de Direito, o senador Paulo Brossard fulminou, ontem, à maneira de um Exocet, o
mais novo couraçado causufstico posto a flutuar pelos estaleiros do governo.
Enquanto o PDS "'fechava questão" sobre as emendas constitucionais do Palâcio do Planalto, aberrantemente com opção para o texto original ou para
substitutivos conhecidos ou por conhecer, o parlamentar gaúcho buscou a lei.
Diga-se de passagem, a lei ilegítima, fruto do período mais acre de despotismo, arbítrios e prepotência por que passamos nOs tempós recentes. Mas foi
na Lei Orgânica dos Partidos Políticos, versão de julho de 1971, durante o
consulado Garrástazu Médici, que encontrou resposta capaz de afastar a aco-:
modação e a subserviência dos pedessistas. Ao menos na teoria.
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O PDS, com base em diSpositivo dessa lei, determinou segunda-feira cjue
perderá o mandato todo deputado federal ou senador que votar contra as
emendas oficiais: Mas a lei baseia-se numa realidade hoje inexistente, da qual
ninguém se deu conta até a denúncia de Brossard: os mandatos pertencem aos
partidos, e, se seus integrantes contrariam uma decisão tOmada oficialmente,
incorrem _na pena automática, que à Justiça Eleitoral cabe apenas formalizar.
Com isso, entendeu o Executivo encerrar debates e dissidências, calando a
voz de uns poucos recalcitrantes inseridos em suas bancadas. Mesmo não
querendo, mesmo não aceitando, eles precisariam aprovar a matéria, ou correr o risco de ser defenestrados da vida pública por tempo razoável.
Acontece que não é assim, conforme a conclusão do seriador do PMDB,
cristalina para quem se detiver na simples leitura da lei. Os mandatos pertencem aos partidos, isto é, os deputados e senadores eleitos por determinado
partido não poderão contrariar suas diretrizes fõr-inalizadas. Mas quem se
elegeu pelo PDS, em todo o Congresso hoje em ação? Como, em paralelo,
quem se elegeu pelo PMDB, pelo extinto PP, pelo PT, o PTB ou PDT?
Ninguém. Todos os parlamentares em exercício forarri- sufragados em
novembro de 1978, quando funcionavam ARENA e MDB. Extintos em 1979,
esses dois partidos desapareceram até sem deixar muita saudade. Morreram.
Depois da morte é que se registrou o nascimento do PDS e dos d_emais. De
que forma, então, as novas legendas se podem considerar detentoras dos
mandatos anteriores a elas? E, em c-onseqUência, como irão aplicar o prii1cípio da fidelidade partidária sobre quem chegou à Câmara dos Deputados e
ao Senado indicado por partidos desaparecidos?
Mesmo se admitindo a execrãvel doutrina que transforma um representante do povo em escravo-de uma cúpula partidária, pois ímpedido de votar
conforme sua consciência e seus interesses~ rião haverá juiz ou tribunal, em
todo o País, em condições de aplicar, sobre um caso presente, dispositivo passado que não entrará em vigência antes das próximas eleições. Para os seus
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futuros representantes, mantida a fidelidade partidária, o PDS, como o
PMDB, o PT, o PTB e o PDT poderão tentar aplicar o artigo. Para os atuais,
nunca, pois não foram eleitos sob a égide deles.
Bastaria, para os dissidentes do PDS~ atentar para essa evidente relação
entre teoria e prática, e logo estariam prontos para agir como pretendiam, antes do fechamento da questão, dois dias atrás. O problema é que, apesar dessa
argumentação, dificilmente irão ousar.
Pelo menos para a metade dos pedessistas, as emendas constitucionais
do governo não servem. Prejudicam. O voto distrital misto, mesmo para implantação em 1986, Cqtiivalefã a uma-Calamidade. A prorrogação dos mandatos dos novos prefeitos e vereadores, de quatro para seis anos, criará problemas para todos. As prerrogativas pífias que os donos do poder admitem para
O- Congresso servirão pata desmoralizá-lo, não para elevá-lo à condição que
seus integrantes desejariãrri. O adiamento d3.s eleíÇões presídenciais, de outubro de 1984 para janeiro de 1985, respalda apenas o general Octãvio Medeiros, como candidato, da mesma forma como a disposição que fixa seis deputados estaduais por Estado, independentemente das populações, como
membros do colêgio eleitoral. E a volta do "quorum" de dois terços, em vez
de maioria absoluta, para aprovação das futuras emendas constitucionais, só
irã imobilizar as iilstituiçõ~s Vigentes, em vez-de- aprimorâ-las, como é desejo
geral.
Em suma, para o PDS, o pacote em tramitação no Congresso atrapalha.
Por isso levantaram-se vozes importantes e desimportantes, contra ele, fazendo prever que o recusarianf. Por isso o Palácio do Planalto fez acionar a fidelidade partidária. Diante da perspectiva de perder os mandatos em curso e,
em especial, de não se poder candidatar à reeleição em novembro por falta de
condições partidárias, a maioria dos dissidentes refluiu. Deu o dito pelo não
dito, ensarilhou as armas e hasteou a bandeira branca, tantas vezes tremulando sobre seus abÇt.lados ~rraiais.
O irônico da história aparece qtiando Paulo Brossard descobre o ovo de
Colombo. Não hâ_ necessidade desse refluxo: ninguém perderá o mandato se
contrariar uma fidelidade infi"el, pois contraria o espírito da lei.
Mesmo assim ... mesmo assim parece que, como em mil oportunidades
anteriores, os recalcitrantes buscavam mesmo um pretexto. Aguardavam o
simples anúncio de obstáculos inexistentes para seguir a sua sina, de sabujos
duas vezes. A primeira, ao protestar sem ânimo de resistir. A outra, ao deixar
de resistir sem protestar, como estão fazendo agora. Votarão com o governo,
como com o governo votaram o pacote de novembro passado e o pacotinho
de abril, só para ficarmos no ano passado e neste. Eram 40, depois 30, agora
se reduzirão a cinco-ou Seis. Por plena vontade, ou por falta dela, pois se insistissem estariam protegidos.

Um fato
O governo tem por comportamento encobrir os fatos, ou ignorá-los,
seinpre quC eles contrariam seus desígriios, suas opiniões ou seus interesses .
Agora, não vai dar. O corOnel-aViaâoi- Leu~inger Marques Lima, pouco importa se antes ligado aos setores mais radicais da F AB, acaba de fazer veemente denúncia. É um fato, ou são muitos fatos, quando no exercício da chefia da Divisão de Transporte de Superfície da Aeronáutica ele fala numa política de menosprezo à Força Aérea, desenvolvida há anos por presidentesgenerais, ou quando _acentua que dispomos de munição para combater apenas por seis horas, no ar, em caso de guerra. Ou quando acusa alguns generais
de pretenderem manter a hegemonia do Exército sobre a Nação.
Tudo isso, e muito mais, foi dito e publicado ontem. O brigadeiro Dêlio
Jardim de Mattos tem constituído exceção, no governo, pois é dos poucos
que enfrenta os ratos e a verdade, e que muito tem colaborado para a democratização, pois eStá com a palavra ...
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
NO 8, DE 1982

A Comissão Dir~tora d_o Senado Federal, no u~O d~ suas atribuições regimentaiS,
Resolve:
-Determinar a aplicação do disposto no Ato n"' 21, de 1981, da Comissão Diretora, aos servidores do Senado Federal,_ durante o mês de agosto· de
cada ano .
Sala da Comissão DífCtOfa~ eii:f 25 de junho de 1982. - Jarbas Passarinho, -P[esidente- PasSos -Pôrio - GiTVãn-Rocha ..::..=. Cunhei Lima- Jorge Kalume - Itamar Franco - Jutahy Magalhães.
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cronológica dos textos relacionados; - elaborar os respectivos índices e sumários;- última revisão, dando o "imprima-se" no que se refere a todos os
títulos das obras; b) cabe ao CEGRAF:- diagrarnaçitto, composição, artefinalização das capas; -excluídos desenhos, mapas, gráficos c correlatos; revisão, impressão e acabamento das obras citadas. 4) Estabelecer que ficam
as partes co-obrigadas a seguirem a PNB 217 da ABNT na execução das obrigações citadas. 5) _Fazer._constar, obrigatoriamente, os créditos referentes à
responsabilidade técnica de cada obra. 6) Estender o prazo até julho de 19-84.
7) Estableecer que o conVênio, a ser firmado, poderá ser rescindido mediante
comunicação prévia de 30 (trinta) dias, independente da interpelação judicial
ou extrajudicial, no caso de infração comprovada em qualquer de suas cláusulas. E, também, pelo mesmo prazo e forma quando em comum acordo.
-- 8) No caso de rescisãO péla primeira hipótese, o convênio terá validade até a
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO
publicação da última obra que tenha entrado em tramitação ·e garantindo o
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
recebimento das anteriores e dessa at~ a fase em que se encontrar. 9) EstabeATA DA 67• REUNIÃO
lecer que a relação das Obras apresentadas serâ subdividida em conjuntos
correspondentes a 1/5 do tol;J.l pré-~tabelecido, tanto para orçamentação
Às nove horas do dia dezoito dejunho_de mil novecei_lt?s _e _oit~n-~~ e Q9i§~-·
quanto para a execução. E que, fica acertado o pagamento, sob a forma de
no Gabinete do Diretor Execiutiv6 do Centro Gráfico do SeDado- Fe-êl~ral~ SQb ·
_Eml?enho ou cheque nominativo a~_ CEGRAF, -e i entrega do primeiro cona presidência do ~enhor Sena~or _Jorge ~alu~e_ e _PTeS~ptfS ~S _çin,selheiro~
junto, como -premissa pafa s-e dadrlído_ a exeCução do segun-do e assim sucesAiman Nogueira da Gama, Sarah Ab~ahão, LUiz do_ Nascimen_i() Mm)teito e
sivamente. E$_ses são_ os subsidias apresentados". Em seguida, o Conselheiro
Luciano de Figueiredo Mesquita, presentes, também, Marc.os Vieira, GeralLuciano de Figueiredo Mesquita solicíta a palavra e elogiarido o trabalho
do Freire de Brito, Francisco Olímpia Pereira Marçal,_MáTiO_-çesar_Pinhdro
realizado pela Diretoria Industrial, pede que seja excluída do convênio a cláuMaia e João de Moraes Silva, respectivamente, Diritor ExeCutfYO~ Dire;tQr
sula que exige a pr~ença de um_ representante da Fundação Guimarães DuAdministrativo, Diretor Industrial, Encarregado da DivísãÇJ I~_d!JstriaJ e_Asque, domiciliado nesta Capital medida que após discussão é aprovada por tosessor AdministrativO do CEGRAF, reuníú:..se o Co~dbO de ~upervi~ão. dÕ
dos; é não havendo mais conlestação por parte dos Conselheiros e do~ demais
Centro Giâficõ dO Senado Federal. Abertos os tfabãihOs, o.Se~hor PresidenR
presentes, a matéria é aprovada, ficãndo ã.ssim_ estabelecido que a minuta do
te dá a palavra ao Conselheíio Luiz do Nascimento Monteiro que apresenta
convênio, com as alterações sugeridas pelo Se~hor Diretof Industrial, seja enparecer sobre o Balanço anual do CEGRAF, relativO ao exercício de 1981, diviada para apreciação da referida Furidação. Passando-se ao terceiro ítem da
zendo que "o Senhor Auditor do Senado Federal, ao exa~inar o p_resepte
pauta, o Senhor Presidente dá a palavra ao Diretor Execp.tivo do CEGRAF,
processo, concluiu por sua aprovação, afirmandO que este balanço gefãi i-efle~
Dr. Marcos Vieira, que apresenta ãos Conselheíros o relatório da Firma BKP
te a real situação das contas do CEG RAF rio exercício finanCeiro findo.'' Fi- ~ngenharia e Consultaria Ltda~ referente ao 1I' Diagnóstico da_Parte Elénalizando, disSe: "desta forma nada mais ternos a acrescentar à análise deste
trica do CEGRAF, destaCando as prioridades enumeradas no relatório. Esprocesso, exarriinado sob a ótica de aUditOria- de -coÕias pÕblicas, a não-Ser
clarecendo, ainda, que pequenos reparos já estão sendo realizadOs pelos prótambém, concluir pela sua aprovação, bem como registrar a lisura e correçãQ
prios funcionâ~~os do CEGRAF, ressaltando que devido a situação precâria
como foram apresentados os demosntrativos co'rÚábeis no péríoâÇ>~_,- consoanem qe se encOOtra a parte elétrica do CEGRAF, necessita-se de medidas urte os_ parâmetros legais em vigor, pelo atual Corpo DiretívO do -é:EGRÃF-e
seu antecessor." Logo após, o S~nhor Presidente coloca a matériá-em discuSgentes, até mesmo um crédito suplementar, para que sejam realizados os resão, e não havendo contestação, a mesma é aprovada. Em seguida, a__.Qa_lavra
paros necessãribs, e faz em seguida, a entrega de um exemplar do relatório ao
é concedida novamente ao Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro que
Senhor Presidente e outro ao Dr. Airnan Nogueira da 'Gania, na qualidade de
apresenta parecer sobre o Processo número 0890/82~:CEGRAF, onde a FunDiretor-Geral do Senado Federal. Continuando com a- palavra, o Diretor
Executivo do CEGRAF, Dr. Marcos Vieira, ãpresenta uma síntese da sidação Guimarães Duque solicita a celebração de um convênio com o CEGRAF, para publicação de Obras Literárias em prazo e condições a serem estuação fmanceira do CEG RAF. elaborada pela Assessoria Administrativa,
tipulados. Em seu parecer o Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro diz,
cujo- teor transcrevemos a seguir, conforme determinação do Senhor Presitextualmente, que .. a natureza da entidade solicitante, voltada para a prodente d~ Conselho,_ Senador Jçrge_I<.alume. ~·órgão setorial: Senado Federal
- Unidade Orçamentária: Centro Grãfko do Senado Federal. I) Com remoção da cultura e a divulgação científica, aliada à inexistência de finalidade
lação a pessoal, as cotas estão sendo liberadas de acordo com o cronograma
lucrativa, recomenda o deferimento da pretensão, apesar de não haver autorização expressa no Regulamento do CEGRAF. Não hã naquele estatuto, ende desembolso, enviado ao Senado e aprovado pela Comissão de Progratretanto, qualquer vedação a que se atenda à solicitação. No curso deste ano,
mação Financeira do Ministério da Fazenda. 2) Com relação a outros cusvoltado para as próxinlas eleições, certamente o CEGRAF estará absorvido
teios temos a informar: 2.1 Valor das cotas aprovadas pela Comissão de Propelo grande número de serviços a serem executados. Por este motivo_ não degramação financeira para o período de janeirojmaio ... Cr$ 223._650.000,00
verá haver o compromisso de entrega da mercadoria no prazo estipulado do
2.2 Valor das Cotas recebidas pelo CEGRAF no período dejaneírojnüüo ...
pedido," dizendo ainda que ••a minúta de convênio a ser firmado, elaborada
CrS !58.175.00J,OO 2.3 Valor da contenção no período CrS 65.475.000,003) No dia 07-06-82 propusemos a reformulação d_o cronograma de desembolso
pela Assessoria Jurídica, está em consonância com aS normas geralinente
adotadas em ajustes deste gênero. Pelo exposto", concluiu o Conselheiro:
que fixou a cota men~a/ de Outros Custeios para o período_ de junho/de••somos de parecer que a pretensão da Fundação GuimarãeSDuque merece
zembro em Cr$ 55.000.000,00~ caso a: .Corilissã_O" _de_ Programação financeira
não llber~ mensalmente o vaior acima citado, o Centro Gráfico não poderã
acolhida. podendo assim ser firmado o convênio nos moldes precoriizados
pela Assessoria Jurídica ...Após colocar o parecer em discussão, o Senhor
adquirir as matérias-primas necessãrias à execução dos serviÇos de_ arte grâfica
de interese do Poder Legislativo e dos Senhores Congressistas. 4) O Senhor
Presidente, concede a palavra ao Sr. Francisco Olímpia Pereira M'arçal, que
em nome do CEGRAF, oferece subsídios ao presente cc_mvênio, pedindo que
Dir~or Ex..ecutivo deste Órgão solicitou que concluíssemos os estudos para
seja acrescentado à minuta o seguinte: '"!"Designação de grupo-executivo que
determinar a necessidade ou não de solicitar um Crédito Suplementar para
ficará responsável pela coordenação da execução da edição das obras, objeto
material if_e consumo (papéis e tintas para impressão, filmeS e chapas offset).
do convênio. Devendo ser indicado um Diretor do CEGRAF e Um reprC:senBrasflia-DF .• _17 de Junho de 1982. João de_Morais Silva- Assessor Administrativo do CEG RAF. Em seguida, a Conselheira Sarah Abra hão solicita a
tante legal da Fundação, domiciliado nesta Capital. 2 Apresentação de relação nominal, em escala prioritária, das 26 obras a serem editadas._3 Deterpalavra e pede que o Senhor S_enador Jorge Kalurne leve cópia deste documinar, explicitamente, as competências com -relação à ex.ecuçãÕ daS obras. a)
mento ao excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Jarcabe à Fundação: - elaborar os originais - proci:der a iodos os entendiR
bas Passarinho, para que ele também se inteire das medidas urgentes e pecumentos relacionados corp a editoração dos textos;- traduzir, quando neces_liares que deverão ser tomadas pelos Órgãos competentes. Em seguida, o
Conselheiro Luciano de__ f_igueiredo Mesquita, considera o fato corno priorisãrio; - transcrever ou copiar em linguagem corrente os textos, obedecendo
às nonnas ortográficas vigentes;- pré-relacionar, complementar e dar o tratário~ diz que o assunto deve merecer atenção por parte da Comissão Direto~amento necessário a edição em forma de livro; - dar ordenação temática e
ra do Senado Federal, apoiando a intervenção da Conselheira Sarah
Balanço d:o CEGRAF, relativo ao exercício de 1981.

A matéria fái devidamente instruída pela Seção dé' COritahilidadé ~dO
Centro Gráfico·, encaminhada· Pelo Diretor Exe_~tivO,-exaJ?iri~d~ pela ~-udiR
toría do Senado Federal e pelo Consefho de SuperVisão dÕ Cent!Õ Gfãfico do
Senado Federal, tendo recebido pareceres favoráveiS.
-Como o assunto depende de aprovação da Comissão.Diferora do Sena-~ do Federal, que somente se reunirá no próXimO rriêS, o EXcelentíssfuio Senhor
Presidente, Senador Jarbas Passarinho, aprovou ad referendum a referida matéria.
Brasília-DF, 25 de junho de }982. ,--- Aiman Noiueira _da Gama,
DiretOr-Geral.
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Abrahão. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, o
Senhor Presidnete, Senador Jorge K alume, declara encerrados os trabalhos, e
para constar, eu, Maurício Silva, Secretãrio do Conselho, lavrei ~ presente
Ata que depois de lida e aprovada serã assinada pelos demais membros.
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Brasília, 18 de junho de 1982. -Senador Jorge Ka!ume, Presidente- Aiman
Nogueira da Gama, Vice-Presidente -- Luiz do Nascimento Monteiro,
Membro - Sarah Abrahão, Membro - Luciano de Figueiredo Mesquita,
Membro - Marcos Vieira, Membro.

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO DE AGRICULTURA

•

•

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 1982
Às dez horas do dia vinte e dois çle junho de mil novecentos e oitenta e
dois, na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores
Martins Filho, Vice-Presidente no exercício da Presidência, Benedito Canellas, João Calro_on e João Lúcio, reúne~se a CofuiSSãó de Agricultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Leite Chaves, José Richa e Mendes Canale.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da
leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada comO aprOvada.
Passando-se à apreciação das matériaS constantes da Pauta, são relatados os seguintes Projetas:
Pelo Senhor Senador Benedito Canellas:
Parecer favorãvel ao Projeto de Lei da Câmara n9 37, de 198_1, _que Hacrescenta parágrafo ao artigo 65, da Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964,
que dispõe sobre o_Estatuto da Terra e dá outras providências".
Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprovado.
Em seguida, o Senhor Presidente solicita ã.o Senador J cião Calmon que
assuma a Presidência para que possa relatar o Projeto de Lei da Câmara n9
49, de 1982, cJ:ue "dispõe sobre a criação do Colégio Agrfcola de Se"rtânia, Estado de Pernambuco ...
Parecer: favorãvel.
Conclusão: aprovação do Parecer.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, pa!'a constar", eu,
Sêrgio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presjdente.
COMISSÃO DE MUNICIPIOS
9• REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 1982

•

•

•

Às onze horas do dia vi"nfe e quatro de juõho de mil novçcentos e oitenta
e dois, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Lomanto Júnior, Presidente; reúne-s_e a Comissão
de Municípios, com a presença dos Senhores Senadores Almir Pinto, Tarso
Dutra, Moacyr Dalla, Luiz Fernando Freire, Lenoir Vargas, Agenor Maria,
Raimundo Parente e Benedito Ferreira.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Amaral Furlan, Amaral Peixoto, Benedito Canellas, Vicente Vuolo, José Ri~

cha, Orestes Quêrcia, Lãzaro Barboza, Gastão Müller, Affonso Camargo,
Mendes Canale e Evelásio Vieira.
Havendo número regimental, o Senhor Presiderlte declara abertos ostra~
balhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como
ãprovada.
A seguir, passa~se à apreciação das matérias constantes da pauta e são
relatados os Projetas de Resolução apresentados pela Comissão de Economia, às seguintes Mensagens Presidenciais: 1) Mensagem n9 14, de 1982, do
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fede~
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPre~
feitura Municipal de Porto Alegre (RS) a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 584.224.200,00 (qUinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos
e vinte e quatn:f inil e duZentos cruzeiros). Relator: Senador Tarso Dutra. Pa~
recer. favorável. Aprovado por unanimidade. 2) Mensagem n9 42, de 1982,
do Senhor Presidente da-República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Muniçipal de Candelária (RS) a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 11.646.800,00 (onze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e o i~
tocentos cruzeiros). Relator: Senador Tatso Outra. Parecer: fãvoráv:el. Aprovado por unanimidade._ 3} Mensagem n9 43, de 1982, do Senhor Presidente
da República, submetemJo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da ·Fazenda, para que sejá autorizada a Prefeitura Municíp"al
de Cavalcante (GO) a contratar operação de c;;rédito no valor de Cr$
11.290.000,00 (onze milhõe~. duzentos e noventa mil cruzeiros.) Relator: Se-Õado-r Benedito Feridra. Parecer: favoráveL Aprovaao por unanimidade. 4)
Men~agern n9 49,_ de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado_Federal. proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Passo Fundo (RS) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 627.324.000,00 (seiscentos e vinte e
sete milhões, trezentos e vinte e quatro.mil cruzeiros). Relator: Senador TarsO
Dutra. Parecer: favorãvel. Aprovado por unanimidade.
A presidência determina o adiamento da apreciação do parecer do Relator, Senhor Senador Lenoir Vargas, sobre a Mensagem n9 95, de 1982, a fim
de constar da pauta da próxima reunião .
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reUriião, lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da Comissão, a presente Ata que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor ~residente .

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

•

ANO XXXVII- N• 091

TERÇA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 1982

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 16, DE 1982

•

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a elevar em CrS 12.634.800,00 (doze milhões,
seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada .

Art. I• ~a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 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, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado
à construção, instalação e equipamento de 3 (três) creches, 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, 28 de junho de 1982. -,Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
Façcfsaber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
·
· Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 17, DE 1982
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).

•

AI;!. I• É a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP, com o aval do Tesouro do Estado de São Paulo, nos
termos do art. 2• da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar uma operação de crédito no valor de Cr$. 772.500.000,00. (set~ntos e setenta e dois_ milhões e quinhentos mil cruzeiro-s)~ junto à Caixa Econômica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-, FAS, destinada à suplementação
de recursosjã 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. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de junho de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente, promulgo a seguinte

•

RESOLUÇÃO N• 18, DEI982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos, Estado de São Paulo, 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.

•

Art. I 9 É a Prefeitura Municipal de Valinhos, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de li de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 28.091.520,00 (vinte e oito milhões, noventa~ um mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprésiimo de igual valor junto ao Banco do Est11do de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH,
destinado à e><ecução de obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional "Jardim cfas-Figueiras", i:Ia Companhia Habitacional Popular Bandeirante, Programa FINC/FISIP, 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, 28 de junho de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
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~SUMÁRIO
1 - ATA DA 95• SESSÃO, EM 28 DE JUNHO DE 1982
1.1 -ABERTURA

1.2-EXPEDIENTE

1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da República
- N• 123/82 (n' 253/82, na origem), restituindo autógra(os de prOjeto de lei sancionado.

1.2.2- Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República
- Esclarecimentos do Ministério- da Fazenda sobre o __:e__rpjeto _de Decreto Legislativo n' 1/81 (n' 75/80, na Câmara dos Deputados).

1.2.3- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n' 131/82, de autoría.do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que-disciplina o uso de caracteres tipográficos nas publi-_
cações obrigatórias.

1.2.4- Comunicação
Do Sr. Senador Jutahy Magalhães que se ausentará do País.

1.2.5 - Requerimentos
- N9 142(82, de autoria do Sr. Senador Arnon de Mello, solicitando
licença para tratamento de saúde, por um período de 120 dias, a partir de
2 agosto do corrente ano.
- N9 143/82, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneíro-e_--outrós
Srs. Senadores, solicitando em data a ser marcada s.ejã. realizada sessão especial, para homenagear a memória do ex-Senador Aura Soares de Moura
Andrade. Aprovado.
1.2.6 - Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Inclusão da LBA no campo
dos investimentos prioritáriOs -do FINSOCIAL _
SENADOR JORGE KALUME.- Proposta de emenda à Consti,
tuição subscrita por S. Ex•, alterando o art. 184 da Constituição Federal.
SENADOR LOMANTO JONIOR Nordeste.

30' aniversário do Banco do

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n., 183/81, qtie autoriZa-o·aoverno_do Estado do Rio Grande_do Norte a_ elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte _e nove
milhões, trezentos c sessenta e quatro mil e duz.entos_cruzeiros), o montante de sua dívida_ consolidada. Votação sobrestada por farta de qUorum,
para vo.lação do Requerimento n' 123/82:
-Projeto de Resolução n"' 258/81, que autoríia a Prefeitl!ra Municiparae a·oca do Acre (AM) a elevar em CrS 8.6!3.200,00 (oito míihões,
seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. VOtação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 266/81, queauturiza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em Cr$ 39.300.0QO,OO (trinta e nove mílhões e trezentos mil cruzeiros). o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 25(82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a elevar em Cr$ 7 279.000,1JIJ.(sele milhões, duzentos
e setenta e nove mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Rcsolucão n~> 33(82, que autoriza a Prefeitura Munici-_
pal de ltabira (SP) a elevar em Cr$ 29.745.360,00 (vinte e nove milhões, setecentos c quarenta e cinco mil, treze_ntos e sessenta cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quonmr.
-Projeto de Re_s_oluçào n9 38/81, que autoriza a Pr_efeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630~00 (duzentos e ai lenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta e t~:ês mil._seiscentos_ e trinta crt,.~zei
ros), o montante de sua dívid<.l consolidada. Yotatão adiada por falt<i de

quorum.
-Projeto de ResoluçUo nY 10_8j8l,__que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões,
vinte e sete milhões, oitocentos e noverita e n6Ve m1l, duZentos e cin-qUenta

e nove cruzeiros e se_tenta e nove centavos), o montail~~ d€;: sua d_íyida.consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
--:-Projeto de_Resolução_n'! 2_40/81, que autoriza_a_Prefeitura Municipal de Coxim (MS) a elevar em CrS 12.356.000,00 (doze milhões, trezentos
e cinqüenta e seis mil cruzeiros), o montante de sua dívida _consolidada
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 30(82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaina (GO) a elevar em Cr$ 159.638.841,00 (cento e cinqüenta
e nove milhões, seiscentos e trinta e oito mil. oitocentos e quarenta e um
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. _
_ -Projeto de Resolução n9 80/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (GO) a elevar em CrS 43.371.328,00 (quarenta e três
milhõeS, trezentos-e setenta e um mil, trezentos e vinte e oito cruZeiros). o
monUtnte de sua dívida consolidada. Votação_ adiada por falta de quorum.
-~ProJeto de Resolução n9 218(81, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em CrS 988.603570,49 (novecentos e oitenta e
oito milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e setenta cruzeiros c quarenta e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de quoriúii: --~ PrOjet<;de ResoiUção n~; 221/81, que-autoriza o Governo do Estado do Ceará ã. elevar e_m CrS 25.239.00_0,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil cruzeiros), o montante de sua dívida conso\ídada.
Votação adiada por falta de quorum .
......;;. Projeto de Resolução n"' 14/~2. que autoriza a Prefeitura Munícipal de Jaciara (f\1T) a elevar em Cr$- 360.000.000,00 (trezento_s e _sessenta
milhões de cruzei~os), q tpontafi-te__ çle__ sua _dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n"'- 59f-82,_que autoriza o Governo do Estado
rO Rio de Janeir_o a elevar em Cr$ 29,079.200.000,00 (vinte e nove bilhões.
setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum .
. __ --:-.Projetp_ .Qe_~L~j, çlq,Se.n~_çlg n9 13.179, de ~U~Qri~ 9o ~ena dor Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciário, -na forma que espeCifiCa-. Vota~ão adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 329/80, de autoria do Senador Cunha
Lima~ que--n:Yodifica dispOsüivo da Consolidação das Leis do Trabalho,
-para o fim de deterrnihar 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 autoria do Senador luiz
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Eduar.do Gomes Patrono da Força
Aérea Brasileira. Votação adiada _por _falt~ de quorum.
- Projeto _âe L~i do Senado n9 352(78, de autoria do Senador Accioly fJlho,_que dispõe sobre a ação de alimentos. Votação adiada por falta de
quorum.
- Projeto de Lei do SeriadO n9 255/80, de ~utori.a do Senador Nelson
Carneüo, que acrescenta dispositivos à -Lei n9 5.480 de 10 de agosto de
1968, diciplinando o pagamento do 13"'- salário devido aos trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 362_/79, de autoria do Senador Humberto Luc_ena, que altera displ)Sitivo da Lei n~> 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nv 40/81, que autoriza a Pr-efeitura Municipal_de Betim (MG} a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhôcs c setecentos mil cruzeiros), o montante _de sua dívida consolidada. Discussão
sobrestada por falta de quorun1 para votação do Requerimento n\' 309 (15 I.
- __Proleto de Lei do Senado n9 309/79, do Senador Gabriel Herme-;,
que dispõe sobre o e.x.e,rcício da auditoria contábil e dá outr<l:-. providéncias. Disc~ssào_ sobrestada pnr falta dt! quonun para votar.;G.o do Requerimento n' 35(82.
__ - Redação Final do Projeto <te Decreto Legislativo no 24/81, que
aprova o te~to do acordo de Cooperação Amazónica concluído entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981. Aprovada. À promulgação.
- Redação Final do Proje{õ 9i! Dçcreto Legislativo n~ 39/&1, que
aprova-o texto do acordo c_onduído entre o Governo da República Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Re-
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pública Oriental do Uruguai, para a Coodenação_ de consignação e uso
dos canais de RadiodifUsão Sonora em FreqUência Modulada na Faixa de

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Auspiciosidade do
Decreto-lei n' 1.940, que dispõe sobre a criação do FINSOCIAL.

Ondas Métricas (88-108 MHz) em Montevidéu, a 8 de julho de 1980.
Aprovada. Ã promulgação.

1.4-COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
Adiamento da votação do Requerimento n• 143/82, lido no Expediente, por falta de quorum.
1.5 -

•

DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA

SENADOR ALMIR PINTO- Falecimento do Cônego Misael Alves de Souza.
SENADOR EVELÃSIO VIEIRA- Deficiências da atuação de órgãos do Governo Federal com relação aos verdadeiros anseios nacionais.

SENADOR NELSON CARNEIRO - Medida aprovada pela Comissão Executiva Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, visando
pleitear junto à Justiça Eleitoral, a declaração de inconstitUcionalidade da
vinculação total de votos constante do art. 8• daLei n• 6.978, de 1982.
SENADOR JOSE LINS- Política de transportes desenvolvida pelo

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Almir Pinto, pronunciado na sessão de 25-6-82.
po Sr. Aderbal Jurema,_pronunciado na ses_são de 25-6.82.
3- EXPEDIENTE DO DIRETOR-GERAL
Referente ao orçamento do FUNCEGRAF para o exercício financei~
ro de 1982.
4-ATA DA COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
5-PORTARIAS DO PRESIDENTE DA COMISSÃO MISTA
DE ORÇAMENTO
6- MESA DIRETORA
7 ~LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

GOverno Federal.

•
ATA DA 95• SESSÃO, EM 28 DE JUNHO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
PRESIDll:NCIA DOS SRS. JARDAS PASSARINHO, ALMIR PINTO E NELSON CARNEIRO

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

•

-Jorge Kalume - Eunice Michiles - Raimundo Parente - Jarbas
Passarinho- Alexandre Costa --Helvídio Nunes- Almir Pinto- José
Lins- Agenor Maria- Martins Filho- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- João Calmon - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Henrique Santillo - José
Fragelli- José Richa- Evelãsio Vieira- Lenoir Vargas- Pedro Simon
- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
S.ob a proteção de Deus iniciamos nossos traQ_?.Ihos.
O Sr. 19-Secretãrio procederã à leitura do Expediente.
E lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:

•

N• 123/82 (n' 253/82, na origem), de 24 do corrente, referente ao Projeto
de Lei n~' II /82- CN, que institui o Programa de Previdência Social aos Estudantes, nas condições que· estabelece. (Projeto que se transformou na Lei n9
7.004, de 24 de junho de 1982.)
AVISO DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE
CIVIL DA PRESIDll:NCIA DA REPÚBLICA

•

N~' 257/82, de 24 de junho, encaminhando, em atendimento ao Requerimento de Informações n~' 65, de 1982, de autoria do Senhor Senadqr Dirceu_
Cardoso, esclarecimentoS do Ministério da Fazenda sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~' I, de 1981 (n9 75/80, na Câmara dos Deputados), que homologa ato do Conselho Monetãrio Nacional que autorizou a emissão de
papel-moeda, no ano de 1979, po valor global de Cr$ 50.000.000.000,00 (cinqUenta bilhões de cruzeiros), na forma do que dispõe o inciso I do art. 49 da
Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Expediente lido vai à
publicação.

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr.

!~'-Secretário.

2 lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 131, DE 1982
Disciplina o uso de caracteres tipográficos nas pubUcações obrigatórias.
O Congresso Nacional decreta:

Art. {9 ~ obrigatório, nos anúncios feitos por exigência legal nos jornais, sejam editais, convocações, balanços, citações e avisos, a utilização de
um corpo suficientemente legível, devendo o tipo de letra ser no mínimo de
corpo 6, de quaisquer famnias, e que o título dessas publicações seja de tipo
12 ou maior, de qualquer famnia .
Art. 211 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justificação
A obrigatoriedade da publicação de determinados trechos, por parte de
entidades oficiaiS ou privãdas, é exigência da maior importância para a informação- do público e para a própria validade dos atos que as exigem.
- Acontece, no entanto, que alguns interessados buscam justamente os jornais de menor circulação, exatamente para dificultar aquela publicação qiie- a
lei exige.
Temos visto anúncios de resultados de sorteio, de empresas privadas,
publicados em corpo quatro e três, graças à redução fotogrãfica, tornando-se
o téxto absolutamente ilegível, a menos que s._ejam usadas lupas, persistindo,
porém, a dificuldade, por defeito natural de impressão, entre os quais o exces~
so ou falta de tinta.
Os jornais usam, na quase totalidade, nos textos para leitura, os corpos
d,~ tipo sete e oito, nos entretítulos pelo menos o corpo dez e nos títulos geralmente de dezesseis a vinte e ·quatro.
Certos .edfiãis de convocação, divulgados em- corpo quatro~ resultam,
quase sempre, na falta de números nas assembléias, desde que os interessados
não conseguiram ler os seus objetivos.
A exigência -da publicidade deve cumprir-se de forma cabal, ou seja, para
conhecimento de todos os letrados .
Sala das Sessões, 28 de junho de 1982. - Nel:.·on Carneiro.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido será publi·
cado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, comunicação cuja leitura serã feita pelo Sr. lq~Secretãrio.
É lida a seguinte

Em 28 de junho de 1982
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de aco~do com o disposto no art. 43, alínea a, do Regimento fnterno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do dia 13 a 31-7-82, para breve ViageM ao estrãflgeiro,
em carãter particular.
Atenciosas saudações. - Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência fica ciente.
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. }9-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 142, DE 1982
Nos termos do art. 47, inciso I, do Regimento Interno, requeiro licença
para tratamento de saúde, por um período de 120 dias, a partir de 2 de agosto
do corrente ano.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1982. ......,.. Arnon de Meilo.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Fica concedida a licença
solicitada.
Encontrando-se o suplente de Senador João Lúcio em exercíCio, o-meSmo continuarã tomando parte nos trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. lq-Secretãrió~
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 143, DE 1982
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, requeremos que em data
a ser marcada, seja realizada sessão especial, para homenagear a memória do
ex-Senador Auro Soares de Moura Andrade.
"'
Sala das Sessões, 28 de junho de 1982.- Nelson Carneiro- Jorge Kalume - Almir Pinto - Passos Pôrto - José Lins - Martins Filho.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Na forma regimental, este
requerimento será objeto de deliberação após a Oráe"in -ao Dia.
Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival BaptiSiã.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Quando o Presidente João Baptista Figueiredo assumiu o Governo, a
Nação enfrentava sérios desafios em que se poderiam destacar o aumerlto dos
índices iriflacii:mários;·-o desequilíbrio nas coiltas externas gerad-o pelo crescente deficit comercial; o endivídamento avolumado pela dependência energética, compelindo o Brasil a realizar esforç-os eXtraordinãrios em virtude dos
intoleráveis aumentos do petróleo importado; as perspectivas de uma
ameaçadora recessão econõmica provocadora de graves surtos de desemprego, para citar, apenas, os que exigiam pTovidências drãsticas e_ urgentes.
Mas, nem a inflação, nem o Chdivid3rri.ento exterrio, nem as dificuldades
oriundas de uma conjuntura internacional tumultuada e adversa, poderiam
traumatizar e afligir o Chefe da Nação, com maior intensidade, do que os impactos gerados pela imensa divida social consubstanciada nas carência de toda
ordem que atingiãm as camadas mais pobres e menos favorecidas da população, principalmente nas regiões mais densamente habitadas, saturadas e
vulnerãveis aos fenômenOs da marginalização social~
Sensibilizado e augustiado diante dos sofrimentos de milhões de famílias
situadas nas fronteiras da pobreza absoluta, lutando pela difícil sobrevivência
nas favelas, muc-ambos e pala fitas das nossas principais cidades, o Presidente
João Baptista Figueiredo não se deixou intimidar pelas dimensões de tantos
problemas acumulados e, com rara energia e desassombro, enfrentou-os com
tenacidade e realismo.
Assim é que, depois de promover a normalização institucional do País
no seguro roteiro do aperfeiçoamento democrâtfco, e da implantação do Estado de Direito - isto é, o projeto po!ftico que é o Objetivo essencialle seu .
governo e a aspiração maior do povo brasileiro, - conceiltrou o eminente
Chefe da Nação esforços e recurS"os substanciais na solução dÕs problemas
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econôrnico-financeiros mais urgentes, comO :Pi-econdição para a escalada no
rumo do desenvolvimento global e auto-sustentado de toda a Nação.
Todavia, a recente decisão do__ Presidente João Baptista Figueiredo ao
anUnciar, através de uma cadeia nacional de rãdio e televisão, no dia 25 de
maio de 1982, a criaçã~ do Fundo de Investimento Social- O FINSOCIAL,
pode ser desde jã consid~ada corno acontecimento históric9, ~m face das
suas enormes repercussões a curto prazo, em benefício do nosso povo, notadamente dos vastos segmentos demográticos mais carentes, desde longos
anos desesperadamente necessitados de assistência concreta imediata, em termos de alimentação, saúde, habitação e educação.
Com_ a implantação do-FINSOCIAL pretende o Governo realizar u·m
complexo de investimentos maciços naquilo que é, indiscutivelmente, a nossa
suprema riqueza: - isto-- é, os seres humanos, as famílias, as pessoas, cujo
bem- estar constitui o ponto de partida para uma autêntica e sólida política
de desenvolvimento social.

•

Conforme acentuou o Chefe do Governo em sua Mensagem à Nação, a
25 de maio passado: ... "Consiste esse programa na criação de um fundo de
investimentos a ser aplicado na alimentação, na habitação popular, na saúde,
na educação e, ainda, no amparo ao pequeno agrJc!Jltor.
Trata-se de fundo de caráter humanista, destinado a intensificar as prestações de justiça social, em setores indiscutivelmente priorilarios. Mediante
tal projeto, que terá execução imediata, pretende-se proporcionar vida digna
aos brasileiros situados em nível de carência que não lhes permite a satisfação
das necessidades humanas mais elementares."

•

Para consecução desses objefivos, o Decreto-lei nq 1.940, de 25 de maio
de 1982, que criou o FINSOCIAL, instituiu a constribuição de 0.5% (meio
pof cenTO) "que incidiÍ'â- s"Obré" a receita bruta das empresas públicas e privadas
que realizam venda de mercadorias, bem como das instituições financeiras e
das sociedades seguradoras.
Para as empresas públicas e privadas que realizam exclusivamente venda
de serviços, a contribuição será de 5% (cinco por cento) e incidirã sobre ovalor do imposto de venda devido, ou como se devido fosse.
O Fundo_ de Investimento Social - FlNSOCIAL, serã administrado
pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDE) que passou a denominarse Banco Nacional d_o Desenvolvimento Económico e Social (BANDES), tecnicamente subordinado à autoridade monetãria, mas administrativamente
vincula9-_o à Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN).
A arrecadação da contribuição social será feita pelo Banco do Brasil S/ A
e pela Ça_ixa Econômii::a Federal, calculando-se em mais de 250 bilhões de
cruzeiros o volume da arrecadação prevista para o FINSOCIAL desde o I_q
ano de seu funcionamento.

e

No momento, o Governo Federal estã_ultimando as providênciâs indispensáveis à plena exeqUilibidade desse magno Projeto no concernente à sua
regulamentação, que depende de atuação conjugada da SEPLAN e do Ministério da Fazenda.
A aplicação dos recursos arrecadados, ou seja, sua destinação final, obedecerá, rigorosamente, -às- priorídãdeS eistàOeteCidãs peJO PresidCnteJoão Baptista Figueiredo que acionou, destarde, o processO irreversível da política de
desenvolvimento social que o consagrará, definitivamente, na história, como
um Presidente que deu o passo decisivo no sentido de erradicar os fatores do
atraso, da pobreza e do subdesenvolvimento e, simultaneamente, promover a
melhoria dos níveis de bem-estar e da qualidade de vida das camadas mais
empobrecidas da população.

e

Com essa ligeira, mas indispensãvel introdução, desejo agora chamar a
atenção do Senado Federal para o problema fundamental gerado pelo advento do FINSOCIAL- ou seja, as alternativas a serem consideradas no tocante à aplicação dos recursos provenientes da arrecadação da contribuição social instituída pelo Decreto-lei n9 1.940, de 25 de maio de 1982.
Refiro-me, especificamente, -à necessidade imperativa de ser atribuída,
desde logo, à Legião Brasileira de Assistência- LBA, uma parcela substancial daqueles recursos.

:t. inegável que aLBA surgiu no cenáriO d:lAdffiirlrsti·açã6 Pública exatamente como o órgão básico, do Ministério da PreVidência e Assistência Social, através do qual poderia o Governo federal atingir os objetivos da políti~

e
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ca de desenvolvimento social, sem o que o Projeto Político de realização de
uma democracia autêntica perma:necerra ·no papel, como uma admirãvel, mas
inviável e romântica abstração jurídica.
Permito~me

acrescentar que o art. 29 do Estatuto da LBA, aprovado pelo
Decreto n9 83.148, de 8 de fevereiro de 1979, estabelece:

•

" ... A LBA tem por finalidade primordial promover, mediante
o estudo do problema e o planejamento das soluções, a implantação
e execução da política nacional de assistência social, bem como
orientar, coordenar e supervisionar outras entidades executoras des~
sa política."
Em artigos subseqUentes desse diploma legal foi atribuído à LBA "O ob~
de prestar assistência social à população carente, mediante
programas de desenvolvimento social e de atendimento às pessoas ... "(Art.
89)~ •• ... assistência social englobando, prioritariamente, assistência prê-natal
e natal, reforço alimentar na faixa de O a 6 anos de idad~, assistência aos ~x~
cepcionais e amparo à velhice". (Art. 89, II); "realização de campanhas para
solução de problemas sociais de nature:z;a temporária, cíclica, intermitente, ou
que possam ser debelados ou erradicados por essa forma" (VI); •• ... obtenção
de incentivos para realiz<ição de programas de melhoria das condições de vida
das famílias de baixa renda; a responsabilidade pela realização de "estudos,
inquéritos e pesquisas, procedendo ao levantamento nacional do problema da
população carente (Art. I O, !).

jetivO-~Predpuo

•

A Nação inteira conhece e acompanha a atuação da LBA em todo o ter~
ritório -naciOnal, através dos seus múltiplos programas de creches-casulo;
complementação alimentar à gestante, à nutriz e à criança até 3 anos de ida~
de, ensino profissionalizante, assistência aos idosos; atendi_mento irnedi~to às
camadas mais vulneráveb~_ das populações carentes, principalmente por oca~
sião das calamidades públicas, e assim por diaiite.
Sob a competente, infatigável e lúcida presidência de Lea Leal, aLBA redimensionou todos os progra-mas que caracterizam e definem essa benemérita
instituição como o órgã"o central de um sistema de _desenvolvimen!? social
que _não tem paralelo no continente.
São essas as razões que me levam a formular um veemente apelo ao Presidente João Baptista de Figueiredo no sentido de determinar aü"BANDES a
inclus_ão dos programas da LBA no elenco das alternativas que estão sendo
consideradas para efeito de aplicação dos recursos do FI~SOCIAL..
Independentemente de ser um ato de justiÇa que atende às exigências na~
cionais, a destinação de Urifa parcela substancial dos recursos do FINSOCIAL para reforço, ampliação e fortalecimento _9oS programas-da LBA,- já
conhecidos pela sua comprovada operacionalidade e pelos resultados obtidos, - tem o amparo legal da legislação pertinente.
A aplicação convergente e concentrada de parte da contribuição social
arrecadada, no_s programas da LBA, evitarã os ricos e os desperdícios das
aplicações improvis-adas c desastradas em setores ainda nãO testad-0_5 pela expcnêncta.

•

Estou certo de que o Presidente João Baptista FigUeiredo, com a- energiae o acendrado patriotismo, típicos de seu estilo de atuação, acolherá o apelo
que me leva a esta tribuna, rara justificar a inclusão- da-LBA-no CampO dos
investimentos prioritãrios do FINSOCIAL, como uma ârea naturalmente seleciortada pela natureza, amplttude e esscncialidade dos seus múltiplos pro~
gramas.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações _que _desejava tecer nesta
oportunidade. (Muito bem/ Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante. (Pausa.)_
S~ Ex• es.tá ausente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.

•

O SR. JORGE KALUME (Pwnuncia o seguinte díscurso, Sem revisão
do orador.)- St. Presidente e_Srs. Senadores:
Por antccipaçrio, gostaria .de dar conhecimento a esta Casa de uma
emenda constitucional que será brevemente apresentada ao Congresso Na~
cional.

A emenda altera o art. 184, da Constituição, vazada nos seguintes ter~
mos:
"PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N• DE 1982
Altera o art. 184 da Constituição Federal.
Autor: Senador Jorge Kalume
As Mesas da Câmara do~ Deput;i4os e do ~enadq Federal, nos
termos do art. 49 da ConstituiçãO Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto_ constitucional.
Artigo único. O art. 184 da Constituição Federal passa a vi~
ger com a seguinte redação:

"Art. 184. _Correrão_ à cont_a_da Un_i_ãP. as d~spesas com trata~
mento médico e hospitalar do Presidente da República, decorrente
de moléstia que o impossibilite de desempenhar as próprias funções.
§ ]9 Cessada _a investidUI:_a no_ cargo de Presidente da Re-Pi:J:blica, quem o -tiver exercido, em caráter permanente, faTã juz, a
título de representação, a um subsfdio mensal e vitalício igual aos
vencimentos do_ cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
§ 2.~ _No çaso de rQOrte .do ex~P_r~sidente da República, o
s~bsíd_j~ mensal converter~se-ã _e_P?_pensãÓ_vit~lícia a favor de su-a esposa.
§ 39 No situação do parãgrafo anterior, o ex-Presidente, des~
de que tenha exercido as funções dO cargo durante todo o seu man~
dato, passarã à condição de Conselheiro e, nesta qualidade, poderá
participar das discussões_ no plenário do Senado Federal_ e do Con~
gresso Nacional, sem direito a ·voto."
jusTificação

·- A páriiéfpàçãõ-de"-aúior1dadeS do Poder_ Executivo na discussão de ma~
térías em apreçiação nas Casas do Poder Legislativo era prática consagrada
n-a Constituição dá lmpêrió, de 1824. Nos termos daquela Carta, além dos
Príncipes da casa imperial, tainbérn os MiniStros de Es.tado gozavam dÕ pfivi- ·
légio de podereni asSistir e particip-ar das diScussões no Parlamento, sem di~
reito a voto. salvo se, antes, eram Senadores, ou Deputados corl"firrnidos
(arts. 29, 53 e 54), circunstância que lhes garantia acumular as duas funções.
Com esse sistema, operava-se uma estreita íntervivêncía entre os Poderes Legislativo, Executivo e Moderador, consoante as normas que tutelavam a es-trutura política do Estado. Havia, assim._ conexão fntima entre o::; interesses
dessas jurisdições, valorizada pela sorna de experiências que os ministros e
conselheiros traziam à colaçãp, nos debates que se travavam em torno dos
mais importantes problemas da nacionalidade~- t·ieSte- p-asso, a história
relembra-nos signifiCativus figuras de conselheiros do Império, que nos legaram exeinPlos dignificantes no ârilb1t0 da cultura~ da inteligência. Quem, em
caráter permanente. exerceu cargo de Pr:~sidente da República, certamente te~
rá reunido soma conStdeiâvel de conh~cirnentos e experiência capaz de
credenciá~lo a uma Posidt"õ em qUe pOssa efétivilmente continuar a prestar re~
levantes serviços ao País.
Na atuãrdlsciplina constitucional, reserva-se àquele quejã exerceu o c; r~
go de Presidente da República, o benefício de uma representação (art. t84 da
Constituição Federal). Aos ex~ Presidentes da República no entanto, deve ser
reservado tratamento mais conciíiente com o que representam para a nação, e
mais respeitoso à sua IndiVidualidade de cidadãos.
Com a presente Proposta, estamos pretendendo assegurar aos exPr_esidentes da República a oportunidade de colaborarem mais concretarnen~
te com o povo, na participação dos debates e temas junto ao Congresso NaCional, onde afinal. corno expressão do sistema representativo da democracia
brasileira, são -abordados os maiS va-riadOs aSsuntos de interesse sócio~
político-econômico do País.
Deolltra parte, a_presente P-roposta coloca ~m termos mais adequados
de técnica IegiSiativa- o preceituado no art: 184 da ConstitUição Federal, o
qu_al. na atual redação situa o-témã-tfrinClpál dO texto no comp-Ieffi-entO de seu
parãgrafo único, enqUanto desfigura a disciplina acessória em norma Piedorninante, regulando-a no caput do dispositivo. De fato, é bastante esquisito
ver-se a prescrição referen1e a __ Presidente da Repúbtica em exercício, no que
tange a ..iespesas com serviços médicos e hospitalares, tratada em parágrafo
de artigo que cogita de situação de ex~ Presidentes, produzindo uma inversão
contrária à técnica de redação das leis.

_24_1_4_T_er<a
__.~_el_ra_2_9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._n_IA_._R_IO_DO CONGRESSO_N_A_C_Io_N_A_L_<_S_eç_ã_o~l!~J---------~------J_u_n_ho_d_e_I..:.9_82

Seguem-se as assinaturas, num total de 26 Srs. Senadores e 160 Srs. Deputados. r;: o que tinha a apresentar e a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- ConcCdo a palavra ao nobre Senador Dirceu C3r0oso. (Pausa.)
S. Ex• estã ausente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, por permuta com
o nobre Senador Agenor Maria.
O SR. LOMANTO JÚNIOR (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi·
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Banco do Nordeste, este admirâvel estabelecimento de crédito que dã
sustentação financeira à sofrida região nordestina, vai completar no dia 19 de
julho próximo 30 anos de existência. Exatamente, Sr. Presiderlte, na ocasião
em que estamos a concluir um semestre de profícuo trabalho nesta Casa,
acredito ser oportuno ·realizar breve pronunciamento sobre o Banco do Nor~
deste do Brasil face, como disse, à proximidade de 3{)9 aniversário da Lei n9
1.649 que lhe deu origem.
Esse diploma legal foi assinado pelo saudoso Presidente Getúlio Vargas,
o qual teve a assessorá-lo um conterrâneo nosso, um dos mais ilustres e dos
mais lúcidos. Não será a fronteira partidária que hã de impedir que eu faça
um enfático registro a respeito do seu verdadeiro fund3dor, meu conterrâneo, militando num Partido adverso, candidato a Vice-Govemador do meu
Estado, o Dr. Rôm~lo de Almeida, criador, eu diria mesmo inspirador,jã que
ele era um dos mais eficientes integrantes dO Gabiilete Civil do Presidente Getúlio Vargas. Muito jovem ainda, eu o conheci, e ao registrar· esta sua colaboração admirável em favor do Nordeste, recordo-me tambêrn que, jovem prefeito, naqUela- época, era o-Dr. Rômulo de Almeida o noSso protetor junto ao
Palácio do_ Catete. Pertencíamos ao Partido Libertador e nem assim tivemos
·dificuldades naquela época, através de dois baianos ilustres, Ernesto de Simões Filho, no Ministério da Educação, e Rômulo de Almeida, na Casa Civll
do Presidente Getúlio Vargas. O Partido Libertador, era tradicional adversário do Partido do Presidente da República, mas houve a-So-ilcitude do Chefe
,da Nação em receber um prefeito de Jequié, que era considerada a catedral do
autonomismo baiano, todo ele abriga~o nas hostes, na sigla do Partido Libertador.

O Sr. Nelson Carneiro -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Com que honra ouço o Senador NelsonCarneiro, que também me traz reminiscências. Sou um dos seuS mais modestos discípulos.
O Sr. Nelson Carneiro- Muito grato a V. Ex• Mas, V. Exf. se refere a
um momento excepcional da vida baiana- estão hoje, afastadas todas as divergências - que foi, sem dúvida, a campanha autonomista. E falo para recordar dois nomes: um, o nome do nosso saudoso e ilustre companheiro Ministro Simões Filho, a quem a Bahia acaba de prestar uma homenagem QUãodo instituiu um prêmio para o ffielhOr estudo sobre os seus vinte e cinco anos
depois do seu falecimento. 1:: um prêmio que irã possibilitar que se faça uma
biografia desse homem bravo, ilustre, dedicado e, principalmente, amante da
Bahia. V. Ex• faz tambêm uma referência altamente justa e honrosa a uma
das melhores expressões da inteligência baiana, que, graças a Deus, continua
no cenário nacional, o Dr. Rômulo de Almeida, que conheci ainda estudante
e que tive o prazer de tê-lo- em minha companhia quando, juntos, fomos, em
princípios de 1933, a São Paulo, numa cai-a"vana desbravadora das divergências, que até então existiam. Mas, queria lembrar,jã que V. Ex• fala no autonomismo, que há poucos dias transcorreu na Bahia o centenário do nascimento do eminente professor Antônio de Prado Valadares, tendo havido, na
Faculdade de Medicina da Bahia uma grande homenagem, de que foi intérprete o eminente professor José Silveira. Espero incorporar nos Anais um tra~
balho elaborado pelo Dr. Clarival do Prado Valadares, em que ele retrata a
figura daquele eminente médico, daquele insigne professor, daquele bravo
homem público. V. Ex• recorda, ao falar no autonomismo, um dos momentos
mais altos da inteligência e da bravura baiana.

O SR. LOMANTO JÚNIOR·- Nobre Senador Nelson Carileiro·, não
fui contemporâneo de V. Ex• ...
O Sr. Nelson Carneiro -

V. Ex• era mais moço.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Ainda jovem, muito jovem, ainda nos
bancos escolares, aprendi a escutai- o nome autonomismo, o meu velho pai...

O Sr. Nelson Carneiro --Seu ilustre pai ...
O SR. LOMANTO JúNIOR - ... tinha por Otávio Mangabeira, por
Pedro Lago, Simões Filho, Nelson Carneiro, Nestor Duarte, Jaime Junqueira
Aires, Luiz Viana, Aloísio de Carvalho Filho, que pontificou nesta Casa
como o príncipe dos Senadores brasileiros. Eu ainda era muito moço. Diria
mesmo que·arnda estava completando o meu curso primário, quando chegou
a Jequié a grande caravana; Seabra à frente, a intrepidez de Simões Filho.
Dig_~ sempre, e não que canso de repetir, que se aprendi as lições de democraM
cia, de amor à política, de honradez no exercício das funções públicas, lições
que me foram ministradas por Otávio Mangabeira, devo a Simões Filho, às
aulas de intrepidez, às liÇões de bravura e de coragem cívica. Foi o velho Simões, sentado naquela tradicional cadeira do jornal A Tarde, que era sem dúM
vida o veículo, eu diria melhor, o instrumento que abrigava as aspirações
mais libertárias da Bahia e que era o porta-voz das grandes aspirações do
povo baiano. Foi bom V. Ex'- enfatizar o autonomismo. Foi a primeira carti~
lha que fez com que despertasse em mim o gosto e a vocação para a política.
Aquele grande comício - quanto eu desejei prossegUir a caminhada, quanto
eu solicitei a meu pai para que me leVasse até- Poções, Conquista!- comício
tumultuado, em que iriam falar Seabra, Mangabeira, Simões Filho, todos esses nomes que pronunciei, dentre os quais o jovem Nelson Carneiro.
O autonomismo aütda não foi devidamente arialisado. Eu diria que o autonomismo não foi uma concep-ção política. Eu diria mesmo que o autonomismo não se constituiu numa Sigla partidária, foi um estado de espírito democrático. O auto-riOiriTsmo foi um bastião de resistência que se plantou nas
terras baianas para defender as suas melhores tradições, as suas melhores asM
pirações, as suas melhores reivindicã.ções. Obrigado? Senador Nelson Carneiro por esta lembrança. É urna reminiscência que me agrada e remonta as minhas origens políticas, ao _primeiro passõ, ao engatinhar na vida política,
quando, embevecido, diria mesmo embeveciâo, ouvia aquele velho, jã octogenário Seabra, cuja voz flamejava. Disse-me Peçanha Martins, anturalmente
numa comparação generosa e até de certa maneira inexplicável, que, às vezes,
quando ele me ouvia na Assembléia Legislativa, pelo meu estilo de falar e, talvez, tão-soinente 'pela voz, ele relembrava a figura daquele orador admirável
que arrebatava o povo baiano, cujas frases ainda estão todas elas ressoando
aqui no nosso ouvido - nos meus e nos seus- flamejantes frases. Seabra sabia falar ao povo, e ninguém melhor se comunicou com o povo da Bahia do
que J.J. Seabra.
Concedo o aparte a V. Ex•

•

•

O Sr. Nelson Carneiro- Eu q~eria lembrar a V. Ex•, já que fala na sua
querida e intrépida Jequié, o nome de duas pessoas muito gratas a V. Ex•, não
só o seu pai, que foi um grande companheiro, Antônio Lomanto, mas também o seu sogro, que foi uma dãs grandes figuras naquela jornada e que ficaram perpetuadas na história de quanto acompanham a vida de Jequié e da
Bahia.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- O registro do nome de Leo Brito, cujo
nome não pronuncief aqui porque remontei~ origens da calca curta, do término da escola primária. Integrei-me de tal maneira neste movimento e nele
vivi os momentos estelares da minha juventude e da minha mocidade, e Deus
me conduziu até para um lar, e eu tive a ventura de casar-me com urna filha
de Leo Brito, e aí então eu completava a minha aprendizagem, a minha vivência, o meu entusiasmo autonomista.
Daí foi uma longa caminhada: ingressamos, naquela êpoca, no Partido
Libertador. Eu tinha_ 22 anos. Fui vereador pelo Partido Libertador e cheguei
até ao_ Governo do ~tado, pela mesma sigla, pequenina na Bahia mas querepresentava, sem dúvida, um elenco de homens de bem, os intelectuais e os menos intelectuais como eu, mas fidelíssimos ao povo. Todos alí tínhamos um
compromisso com a honra, um· compromisso -com o tealizarMse uma política
dentro da realidade, e éramos um grupo que estava inteiramente a cavalheiro,
diria melhor imune às acusações do tráfico de influência, das negociações mal
feitas ou mesmo da politicagem que achincalha.
Prosseguindo, Sr. Presidente, quando a gente volta ao pretérito, quando
a gente olha para trás como o Senador Nelson Carneiro, fez com que eu
olhasse para trás, não há nada qu~ mai~ agrada a __ gente que estar a contemplar no filme da vida a nossa ~<?n_ga caminhada. V. Ex~, aqui, meu mestre de
ontem, meu CÕiega de hoje, nós rlõs sentimos felizes porque mantivemos
aqueles mesmos compromissos. A poUtiCã não nos envileceu; ela nos envelhece_u. A política não nos tornou menos digno. A política nos deu a alegria íntima de chegar aos pinàculos a que chegamos nes-ta mais alta Corte legislativa
do País, com aquele mesmo pensamento: "Política é a arte de transmitir, ê a

•

•

•

•

•

•

•

arte de conduzir, é a arte de fazer o bem ao povo. A política -é a arte-de servir.
Dá-se muito mais do que se recebe. Na política, mais se beneficia quem melhor serve.
Sr. Presidente, falava da personalidade de Rôrnulo Almeida, que o foi
inspirador, junto ao Presidente Getúlio Vargas, da fundação do tradicioilal-e
admirável Banco do Nordeste.
Quero daqui desta tribuna parabenizá-lo evocando este seu serviço à Pátria, e desejai' ao Dr. Rômulo que ele prossiga a sua caminhada porque ele
tem ainda muito que dar ao Brasil.
Trata-Se, Sr. Presidente, de um acontecimento de real significado para
todos os nordestinos interessados na solução dos problemas, das igualdades
regionais, devendo constituir-se em marco de reflexão pr!ncipalmente para os
políticos e lideranças da sociedade em seus diversos setores .
A criação do Banco do Nordeste, em 1952, concretizou uma nova orientação governamental, na busca de soluções para o problema das disparidades
entre as regiões do Nordeste e Centro-Sul do País, que mais tarde foi consolidada com a formação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste,
a SUDENE, em 1959, e a adocão do sistema de incentivos fiscais para a região.
Em julho de 1954, o Banco do Nordeste deu _início às suas operações a
curto prazo, atrav6s da inauguração de unla agêilCia em Fortaleza, a primeira
das nove unidades operadoras autorizadas pela assembléia de constituição a
instalar-se nos Estados abrangidos pela área de_atua_ção do banco.
Em 30 anos de existência, a atuação do Banco do Nordeste cresceu em
amplitude e complexidade, enriquecendo a experiência brasileira em matéria
de banco de desenvolvimento, mercê de procedimentos_ pioneiros introduZidos nas áreas creditícias, e assistência técnica suplementar de caráter educativo e modernizante.
Atualmente, o Banco do Nordeste conta com 146 agências~ incluindo
nesse número as agências extra-regionais instaladas no Distrito Federal e nas
capitais do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Nos últimos anos ~ e vou falar um pouco desses últimos ;nos - de
1979 a 1981, o Banco do Nordeste foi gerido por uma das mais notáveis figuras de brasileiro, por um dos melhores admin_istr-adores desta República, por
um dos homens mais honrados, mais capazes, cuja folha de serviços prestados à Nação enriquece a biografia dos grandes trabalhadores desta terra.
Refiro-me a Camillo Calazans.
Nos últimos anos, de 1979 a 1981, o Banco~do Nordeste, gerido pelo Dr.
Camillo Calazans elevou seus empréstimos de CrS 31,3 bilhões, com um incremento de 731%. No ano passado, particularmente, esses empréstimos cresceram 148%- ou 27% em termos reais -com a injeção adicional de recursos
da ordem de Cr$ 155,3 bilhões nos diferentes setores econômicos da Região.
Esses números pettnitiram ao Banco do Nordeste alcançar a posição de
terceiro maior .banco do País, em volume de empréstimos, e elevar sua participação no sistema bancário regional de 15,6 por cento em 1978 para 25% em
1981.
Já nos primeiros ciricO Iri.es-es ~deste ano, as aplicações d_o Banco registraram acréscimo de Cr$ 104,7 bilhões- passando de Cr$ 260,2 bilhões, em 3112-81 para Cr$ 365,0 bilhões em 31-5-82- o que equivale a aumento percentual de 40,2%, superando mais uma vez a taxa de inflação no período. Atê o
final do corrente exercício, o BNB deverá alcançar Cr$ 500 bilhões em seu
saldo de aplicações, devendo registrar novamente crescimento substancial,
tanto em termos nominais como em- termos reais.
Paralelamente ao aumento acentuado nas operações, o BN B executa um
arrojado programa de expansão de sua rede operacional, que de 1979 para cã
passou de 93 para 146 agências, cobrindo todo o Nordeste e quatro grandes
centros extra-regionais já mencionadOs.
Para os próximos anos de 1983 a 1985, a Instituição jâ traçou uni novo
plano de expansão de sua rede operacional, atualmente submetido às autoridades federais par-a concessão de cartas-patentes. Esse novo plano prevê a
abertura de 104 novas agências, o que elevará para 250 ~númer-o de Unida.des Operadoras.
A extrapolação ao espaço regional próprio do BNB objetiva permitir o
seu fortalecimento comQ órgão de fomento do Nordeste, aproximando-o das
outras regiões, com vistas â atração de novos investimentos e recursos para a
nossa Região. Essa medida se justifica face aos cres-Centes fluxos econôrnicofinanceiros que fntegram as diversas regiões do País.

O Sr. José Uns -
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Permite V. ~x• um aparte?

O SR. LO MANTO JÚNIOR -Concedo_ o aparte ao nobre Senador José Lins.

O Sr. José Lz'ns- V. Ex•, Senador_Lomanto Júnior, faz justiça a uma
das instítuições mais importantes do N ardeste- são 30 anos a servir a nossa
Região. Em 1935, a renda de cada nordestino era igual, em média, à metade
da do brasileiro. Em 1945, essa renda estava reduzida a 1/3 da nacional. Foi a
partir dessa época que toda a Região se mobilizou para encontrar uma safda
para essa deterioração da economia nordestina, economia que vinha, diga-se
de passagem, sendo ajudada pela implantação dos açudes, mas, ao mesmo
tempo, desajudada pelo não aproveitamento das reservas d'água acumuladas.
A Região praticamente eritrava em colapso àquela época. Os três grandes esforçOs empreendidos pelo Governo Federal para soerguer a economia daRegião foram exatamente_a criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, para instalar a Usina de Paulo Afonso, iniciativa do eminente e saudoso
Presidente Dutra; a criação, em 1952, do Banco do Nordeste, no tempo em
que era Ministro da FaZenda o Sr. Horácio Lafer; e, finalmente, a criação da
SODEr.:IE, em 1958. EStes foram os três esteios marcados, fincados pelo GovernO Federal para soerguer a economia do Nordeste. Não sei, nobre Senador Lomanto Júnior, qual dessas três instituições máis tem ajudado a Região.
É fora de dúvida que o Banco do Nordeste nasceu sob auspícios de extraordinária esperança, isso porque teve não só boas cabeças para organizá-lo de infcio, como também, através dos ános, contou com grandes administradores.
lembraria as figuras de Raul Barbosa, Rubem Costa, Rómulo de Almeida,
Nilson Holanda, liberto Silva e, agora, esse grande amigo do Nordeste, Camilo Calazans, que faz um par admirável com o Ministro Mário Andreazza.
EsseS homens todos honraram e honram muito a memóría do BNB. V. Ex•
f3z bem em lembrar hoje os-30 anos do Banco no próximo mês. Com muita
honra digo a V. Ex•, haverâ uma grande festa no dia 19.
O SR. LO MANTO JÚNIOR -

Estaremos lâ.

O Sr. José Uns- O Banco inaugurará uma sede nova em Fortaleza, e
terei, nesse dia, a alegria de receber a Medalha de Servidor do Banco do Nordeste, sem merecimento (Não apoiado!), porque nunca fui servidor-do BNB.
Na realidade, sou, como V. Ex•, um grande admirador daquela instituição.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Ninguém melhor do que V. Ex•, Senador José Lins, um dos mais dinâmicos Superintendentes da SUDENE. Posso
dizer, sem nenhum receio de ferir a sua modéstia, proverbialmente conhecida
e_ proclamada nesta Casa, que V. Ex• foi um dinâmico Superintendente .da
SUDENE. Acomparihei O Seu trabalho. Quantas vezes viajei com V. Ex•,
quantas vezes trocamOs idéias sobre a problemática do Nordeste. Encontrava
na sua pessoa aquele servidor dedicado, sobretudo aquele homem cujo entusiasmo crescia a cada instante em que se deparava com dificuldades. Nenhum
óbice arrefeceu a sua intrepidez na Direção da SUDENE, V. Ex• nunca esm:-~eceu õ SeU idealismo à frente dessa SUperintendência. A presença -ae V. Ex•
no Senado Federal, Senador José Lins, é, sem dúvida alguma, o julgamento
do povo pelo seu trabalho à frente da SUDENE._ irmã gêmea do Banco do
Nordeste. V. Ex• com seu aparte, enriquece este modesto pronunciamento
(Não apoiado!), que tem um objetivo: estamos comemorando hoje mais um
aniversário de criação do BNB,já que no dia 19 de julho nos encontraremos
em recesso. Estaremos também em Fortaleza ao seu lado, nessa data.
Adianto a V. Ex• que fui Conselheiro do Banco do Nordeste, nos primórdios da sua existê:ncía. Presidia a Associação Brasileira d.e Municípios,
como Prefeito deJequié, e para lã fui conduzido, como seu Conselheiro, para
representar todos os municfpíos brasileiros naquela instituição de crédito, onde, quantas vezes, fui chamado a dar parecer sobre a criação de novas agências ou mesmo Ji.o traçar das diretrizes daquele_ estabelecimento.
Sr. Presidente, referimo-nos aos estudos e pesquisas voltados para o exame da economia regional e para a geração de tecnologias capazes de elevar a
produtividade do semi-árido nordestino, e que determinaram a recente
criação dos Programas de Crédito para a Inovação da Tecnologia da Agricultura do Nordeste, amparando o custeio e o investimento sob condições especiais de juros e de garantias.
Vêem V. Ex•s., neste breve pronunciamento, que o Banco do Nordeste
tem_prodlJ.zido resultados valiosos para a Região a que serve. Temos motivos
de sobra, portanto, para congratUla-rmo-nos com o Dr. Camillo Calazans,
por ocasião dos 6 lustros da Instituição que dirige· com elevada proficiência.
Permita-me, Sr. Presidente prosseguir, já agora de improviso, não poderia deixar de_a_qui regiS.tra:r,já que falei do seu Presidente, os demais Diretores
do BNB: Camillo Calazans- sergipano de -boa cepa, e cidadão honorário de
todos os Estados nordestinos e de Mato Grosso, Minas Gerais e Espírito San~
to._e de dezenas de municípios brasileiros. Integrante do: Conselho de Administração do BNH; Conselho Deliberativo da SUDENE; Comitê Diretivo da
ALI DE (Associação Latino-Americana de Instituições de Desenvolvimento);
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Conselho Monetário Nacional. Temos à frente do Setor de Crédito Rural um
homem que prestou relevantes serviços ao Estado da Bahia; quando gerente
em Ilhéus, foi, sem dúvida alguma, um dos grandes incentivadores da economia da mais rica e mais portentosa regíão do mc::u Estado- a região cacaueira; refiro-me ao dinâmiCo- Diretor de Crédito Rural, Dr. Eduardo Moraes
Oliveira- conterrâneo de V. Ex•, Sr. Presidente, hã um baiano a compor o
colegiado do Banco do Nordeste, como Diretor de Cfédito Industrial - o
Dr. Raul Edson de Almeida Barreto, competente economista da cepa dos Almeidas, da mesma família do Presidente Fundadador do BNB, Dr. Rômulo
de Almeida. Há um mineiro Díretor de CâmbiO: o Dr. Delauro de Oliveira
Baumgratz; e na Diretoria de Crédito Geral~ um pernambuco, que conheço
pessoalmente, de boa cepa: o Dr. ~dson de Souza Leão Santos.
Ao concluir as minhas palavras, eu que estou às vésperas de participar de
grandes acontecimentos- não se assustem que nã6 são acontecimentos políticos; aliás, destes também estou às vésperas junto àquele banco. No dia 15,
Sr. Presidente, eu estarei realizando um grande Sonho, inaugurando a agência
do banco na Cidade de JuaZeiro.
Era um ciúme pCrmanCnte que nós tínhamos, e não perdoávamos o banco, que a habilidade de Nilo Coelho tivesse levado uma agência pa-ra Petfolina, quando Juazeiro é que é a Capital do São Francisco. F_oi bom que S. Ex•
aqui não estivesse, e eu não quero criar conflito, Porque eu também sou cidadão de Petrolina e desconfio que Nilo Coelho nasceu na Bahia. Mas estarei
no dia 15 de julho inaugurando a agência de Juazeiro, que foi uma reivindicação que fiz em praça públic~, s~- não m~_ engano,- no ~no passadO~ Quando o
Presidente João FigueiredO visitã.va -a Região do São Francisco, eu tive a
oportunidade, como orador escolhido para saudá-lo, a fim de fazer a homenagem ao Presidente João Figueiredo, de pedir ao Dr. Camilo Calazans, ali
presente, no palanque, que ele, no próximo ano, isto é, neste ano de 1982porque o apelo foi feito no ano passado- não deixasse que isso chegasse, ao
fim do ano. E, exatamente, S. Ex' escolheu uma data das mais significativas, a
data da padroeira da cidade, de Nossa SenhOra das Gretas, que significa a
fonte perene de inspiração dos são-franciscanos e, sobre~u~o, dos juazeirenses. Lá estarei, no dia 15, para bater-lhe palmas e agradecer aquele pedido
que lhe enderecei, aquele apelo que lhe fiz, que não deixasse Juazeiro contemplar a sua vizinha Petrolinajâ hospedando, já tendo na sua paisagem urbana,
a sede do Banco do Nordeste, quando Juazeiro, queêa Capital do São Francisco, ainda não tinha uma agência.
Mas estarei, Senador José Uns e Senador Almir Pinto, no dia 19, em
Fortaleza, revendo aquela cidade que José de Alencar tanto cantou. Irei, talvez com V. Ex•, para aquelas terras admiráveis e contemplarei com saudade,
saudade dos meus dias de juventude, na leitura da Iracema, contemplarei a
sua praia. Irei à serra de Ibiapaba, voltarei a rever o Ceará, cuja capital, Fortaleza, representa uma pérola encrustada no Nordeste.
Capital de linhas modernas, capital de clubes, os mais luxuosos, capital
de grandes aVenidas, capital que abriga uma gente civilizada e boa, desde o
que mora no mais distante, na mais longiqua periferia, até àqueles que têm o
privilégio de morar na Aldeota.
E ao terminar estas palavras, eu quero dizer, mais uma vez, Se à frente
dos estabelecimentos de crédito do Brasil, diria melhor, feliz este País se à
frente de todas as entidades responsáveis pelo desenvolvimento deste País, e
eu ampliaria mais ainda se à frente dos parlamentos, se à frente dos tribunais,
dessas instituições estivesse um homem dO Sabarito, da capacidade de trabalho, do espírito público, da honradez, qualidades que formam, forjam o estadista Camillo Calazanas de Magalhães. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Não há quorom.
Em conseqüência, as matérias constantes dos itens nl's. 1 a 20, 23 e 24,
dependentes de votação, deixam de ser submetidos ao Plenário, ficando_stia
apreciação adiada para a pr6xiri1a sessão.

São os seguintes os itens cuja ajJf-ecij:zção é adiada

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 183, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 1.098,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do -Norte a ele-
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var 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 Constit~ção e Justiça, pela constiu;cionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
(Dependendo .da votação do Requerimento n' 123/82, do Senador Dirceu Cardoso, de audiência da Comissão de Finanças.)
2

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 258, de 198 I (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, cje 1981, das Comissões:
-de Constituiçãq_ e Justiça, pel~ consfitucíoriãlidade e juridicidade, Com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municfpios, faVorãvel.
·

•

3
Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução nq 266, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1.452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municípal de Catanduva (SP) a elevar em
Cr$ 39.300.000,00 (trinta e ri ove O,íf60C!s e trezentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juríd_icidade; e
-de Municípios, favorável.

•

4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 25, de-1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 145,
de I 982), 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
mo-ntante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 146 e 147, de 1982, das Comissões:
-de COnstituição e Justiça, pela constitudonalidade e juridicid-ade, c-d;n
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de M!fnicfpios, fqyorável.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nq 33, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nq 189,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira (SP) a elevar em Cr$
29.745.360,00 (vinte e nOve mílhões, 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; c::
-de Municípios. favorável.

•·

6
Votação, em turno único, do Projeto de_ ~esolu_ção nq 38, de 198 J (apresentado pela Comissão de Economia_ como conclusãq de seu Pa_recer n~' 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhõ~s. quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trin_ta cruzeiros)~ o mo"ntante de sua dívida-consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 280 e :i81, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.

•

7
Votação, em turno úni~o, do Projeto de Resolução n~' 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 713,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e n_ove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

•
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15
Votação, em primeíto tutno, do Projeto de Lei do Senado n~t 13, de 1979,
qe autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposeni.adoria eSpecial para o comerciãrio, na fOima que _especifiCa, lendo-

12.356.000,00 (doze milhões, trezentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.343 e 1.344, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; 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, favorãvel;
-de Saúde~ favorãvel; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadqres Bernardino
Viana e José Fragelli.

9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 30, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 178,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal deAraguaína (GO) a elevar em
CrS 159.638.841,00 (cento e cinqUenta e nove milhões, seiscentos e trinta e

PARECE~ES, sob n•s 179 c 180, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridic1dade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municípios, favorâvel.

10
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução

n9

80, de 1982 (apre-

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'1 423,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (GO) a elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e um
mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,
tendo

PARECERES, sob n•s 424 e 425, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.
11

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 218, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.270,
de 1981 ), que autoriza o GovernO âó EStadO de Minas Gerais a elevar em CrS
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• 1.271, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~ 221, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.276,
de 19.81 ), 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
montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 1.277, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
13

•

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 14, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia cOmo conclusão de seu Parecer o9 39, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara (Ml) a elevar cm CrS
360.000.000,00 (trezentos c sessenta milhões de cruzeiros}, o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 40 c 41, de 1982, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
14

•
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oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros), o montante de sua dívid.ã con-

•

29

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 240, de 1981 (apre-sentado pela Comissão de Economia como conclusãq de seu Parecer n9 1.342,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxiin (MS) a elevar em Cr$

solidada, tendo

•

Terça~feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 59, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seú Parecer n~t 334,
de 1982), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em
Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões, setenta c nove milhões e duzentos mil cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER sob n• 335, de 1982, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

16
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de
I 980, de autoria do Senador Cunha Lima,_ que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por ~oras extras habituais também integre a i'emurtetação, tendo
PARECERES, sob n•s J.o63 a 1.065, de 1981; das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c jurídicidade;
-de Legislação Social. favorável; e
-de Finanças, favorâvel.
17

Vatação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n't I 64, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana~ que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono dã- Força- Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidãde, juridicidade e, no
mérito, favorãvel, nos termos de substitutivo que apresenta; e
-de J]ducação e Cultura, favorâvel ao substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.
18
Votação, em primeirO rui'tio, 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.
19
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 Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Soci'al, favorável; e
-de Finanças, favorável.
lU

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 !.130 a 1.133, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
23
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'~ 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
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 juriâicidade; e
-de Municípios. favorável.
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(Dependendo da votação do Requerimento n"' 309/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
24

cte

LCi -dO Se-;ad~~n.., 309, cte
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da audítoiia
Disdissão, em PI-imldro turno, ctO Pi-ojeto

contábil, c dâ outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e Ji.iridicidade;
Legislação Social, favorável;
Serviço Público Civil, contrário; e
Economia, favorável, com as Emendas de n"'s 1 e 2-CE, que apre-

-de
-de
-de
-de
senta.

(Dependendo da votação do Requerimento n• 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da-Coniissão-de
Serviço Público Civil.)
o SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Passaremos, então, ao item ri'
21:
Discussão, em turno único, da redação final (Oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n"' 512, de 1982), do Projeto
de Decreto Legislativo n• 24, de 1981 (n' 103/81, na Câmara dos
Deputado), que aprova o texto do acordo de Cooperação Amazôníca concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Colômbia, em Bogotâ, a 12 de março de
1981.
Em discussão a redação final, em turno único. (POuSa~}
Nenhum dos Srs. Senãdores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada corno aprov"ãda, de acordo com

O

art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promufgação.

E a seguinte a redação final aprovada.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 24, de 1981
(n• 103/81, na Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
, Presidente do Senado Federal,
inciso I, da Constituição, e eu
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No

, DE 1982

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Amazónica concluído
entre o GOverito da República Federativa do Brasil e o Governo daRepública da Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981.
O Congresso Nacional decreta:
Art. )9 É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Amazônica concluído entre o GovernO âa República- Federativa do Brasil e o Governo da
República da Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981.
Art. 21' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de_sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Faço saber QUe o Congresso Nacional aprovou, n"C>S termos do art. 44,
, Presidente do Senado Federal,
inciso I, da Constituição e eu,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1982

Aprova o texto do Acordo concluído entre o _Governo da República Argentina. o Governo da República Federo Uva do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, para a Coordenação de Consignações~ Uso dos Ca!J._g_is de RãdiodifusÇo Sonora em Freqüênciá Mo--

··dutada na Faixa de Ondas Métricas (88-108MH z ), ein Montevidéu, a
8 de julho de I980.

O Corigiesso NacíôDai decreta:
Art. fi' É aprovado o texto do Acordo concluído entre o Governo da
República Argentiria, o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Urugua_i, para a CoordenaçãO de Co~sig
nações_ e Uso ~os Canais_~~ R_~~~od~fUSão Son~ml_~!D~Fr~q~êrlcia .M~dulada
na Faixa de Ondas Métricas \88-108 MHz), em Montividéu, a 8 de julho de
1980.
Art. 21' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,

Discussão, em turno único, da teda~o- final (Ofere<:!ida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n~' 457: ctê-1982), do Projeto
de Decreto Legislativo n• 39, de 1981
88/81, na Câmii~a ccios Deputados), que aprova o texto do acordo concluído 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 ConsigiüiÇões -e· uso- dos CãiuUS áe-R-adíOcti1USãOSOriora
em FteqiiêhCia- Modulada na Faixa de OndaS MétriCas (8-8~108
MHz) em Montevidéu, a 8 de julho de 1980.
0

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação fin'a.l dada
como aprovada, de conformidade com o art. 359 do RegimeritO-Interno.
A matéria vai à promulgação.

•

•

O Sr. Al,;·zir Pinto deixa a Presidência da Sessão, assumindo-a o

Sr. Nelson Carnelro.
O l;ii{,_PRES!OENTE (Nelson Carneiro)- Esgotada a Ordem do Dia.
O Requerfmento n~' 143/82, lido no Expediente, nos termos regimentais,
de_~eria ser apreciado nesta oportunidade. Entretanto, não havendo quorum,
Sua apreciação fica adiada para ~ próxiJ!la sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- O nobre Senador Almir Pinto hal4a cedido a sua oportunidade de falar ao nobre Senador Jutahy Magalhães. Na ausência do Senador Jutahy Magalhães, o Senador Almir Pinto
pede a palavra, que lhe é concedida.

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
o·SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro)~ Concedo a palavra ao nobre_
Senador Evelásio Víéifa.
·

O SR. EVELÃS!O fllEIRAPRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE Ã REVISÃO J)O.ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir PintÕ)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

•

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguiJ!te discyrso.).....,.... Sr.
Presidente, SrS. Senadores:
Apenas para encaminhar à Mesa a íntegra da petição que o Partido Trabalhista Brasileiro e o Sr. Jânio Quadros formularam_ao, Egrégíq :r-r;-ibunal
Superior Eleitoral, cuj9 teor peço a V. Ex• que mande consignar nos Anais do
Senado, porque é uma contribuição e uma -cfítíca fundamentada à vinculação
total dos votos majoritários e proporciOnais.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE OSR. NELSON_CARNEIRO EM SEU DISCURSO:
.

item 22:

(n•

11 a seguinte a redação final aprovada.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 39, de 1981
(n• 88/81, na Câmara dos Deputados).

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

•

Cópia autêntica da Ata da 41P (QuadragéSima primeira) rf!!!nião
da ComtsSão Ei~~tivti_ NaciOnal do Partido Trabalhista Brasileiro.
Aos ll (onz~) dias do mês de junho do ano de mil novecçntos e oit~nta e
doi~. às dezenove horas, reuniu-se a Coruissão Executiva Nacional do Partido
Trabalhista Brasileiro, na sede Regional do Partido, no Estado do Rio de !aneiro; à Ru3. Buenos Ãires, n~' :iõ, 59 and-ii;Contando _com a maioria de seus
meinbros, confonne consta do competente livro de presença. Iniciados ostrabalhos, a companheira Presidenta particiPOu que o- motiVO da reunião era
para a nomeação da Comissão Diretora Regional, retifico, a discussão de um
único_ item: vinculação total de votos nas eleições de 15 de novembro. A Srt
Presidenta expôs sua intençãO de levar o assunto diretamente ao P~de! Judiciário, usando para tanÚ:>s ás reiriédiOsjurídlcos disponíveis. Após amplo de-:

•
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bate do assunto, a Comissão· Executiva Nacional endossou as palavras da
Presidenta, autorizando-a a constituir advogado no sentido de pleitear na
Justiça Eleitoral a Declaração de Inconstitucionalidade da vinculação total
de votos, constante do artigo 89 da Lei Federal n9 5.978/82~ Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que
vai assinada pela presidenta e por mim, Roberto Frati, que a secretariei. Presidente: !vete Vargas, Secretário: Roberto Frati.
PROCURAÇÃO

•

Pelo presente instrumento particular de procuração, nomeio o Dr. Antonio Carlos Otoni Soares, OAB/SP n' 15664, com endereço na cidade de Salto
na Praça da Bandeira n9 130, a representar a Comissão Executiva Nacional
do Partido Trabalhista Brasileiro, junto ao Tribunal Superior Eleitoral e de~
mais Tribunais brasileiros, para o fim especial de dar cumprimento ao dispas~
to na Ata supra da Executiva Nacional. São Paulo, 24 de junho de 1982.!vete Vargas, Presidente da Executiva Nacional.
Ao

Exm• Sr. Ministro Presidente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral.

•

O Partido Trabalhista Brasileiro - PTB- representado pela Presidenta
da Comissão Executiva Nacional, Sr• Ivete Vargas;_ e Õ Dr. Jânio Quadros,
brasileiro, casado, advogado inscrito na Ordem -dos Ãdvogados do Brasil,
Secção de São Paulo, sob n9 3.805, futuro candidato ao cargo de Governador
do Estado de São Paulo, vêm, com o devido respeito e acatamento, estribados
no artigo 23, XII, do Código Eleitoral, expor e afinal consultar este Egrégio
Tribunal sobre o seguinte:
1. Inconstitucionalidade da vinculação total de votos.
O artigo 8• da Lei Federal n• 6.978, de 19 de janeiro de 1982, que instituiu, pela primeira vez na história do Brasil e da República, a vinculaÇão total
de votos majoritãrios e proporCionais, eliminando antiga tradição do Povo
Brasileiro de votar livremente, vem sendo posto em dúvida, questionado
quanto ao aspecto fundamental de sua constitucionalidade, mesmo quando
estava em gestação no Congresso Nacional. Com efeito, a tradição eleitoral
brasileira encontrou guarida no artigo 29 do Código Eleitoral, que dispõe:
"To do poder emana do povo e será exercido em seu nome, por
mandatários escolhidos, direta e secretamente, dentre candidatos inM
dicados por partidos polítiCos nacionais (ressalvada a eleição indireta nos casos previstos na Constituição e leis especiais.")

•

•

•

A última parte do artigo, transcrita entre parênteses, introduzida na lei
eleitoral por evidente inspiração castrense, será revogada no momento oportuno, conseqUência do processo de redemocratização nacional.
O questionamento popular e jurídico da vinculação total de votos, enM
controu no J9 Congresso Brasileiro de Direito Constitucional, realizado em
Belo Horizonte, o seu ponto alto, quando aquele respeitável conclave apro~
vou, por unanimidade, a tese do jurista e professor de Direito da Faculdade
Católica de Direito de Santos, Dr. Sérgio Sérvulo da Cunha (cuja íntegra estâ
anexa a esta petição), sustentando com rigor científico a inconstitucionalidaM
de do referido artigo 8• da Lei n• 6.978.
Necessariamente, o tema deveria ser apreciado, também em tese, pelo
Poder Judiciário, na nobre função de guardião do princípio da hierarquia das
normas legais, a começar da Constituição Federal. O que antes era o som da
..Vox Populi," manifestação da consciência jurídica nacional alicerçada em
antigo costume, passou a ser palavras dos cultores do próprio direito consti~
tucional.
2. Agravadas as exigências à sobrevivência dos novos partidos.
Quando a lei ordinária afirma que ''nas eleições previstas nesta lei, o eleitor votará apenas em candidatos pertencentes ao mesmo paftido, sob pena de
nulidade do voto para todos os cargos," entende o PTB, como entendeu o 39
Congresso Brasileiro de Direito Constitucional, que o dispositivo transcrito é
inconstitucional. Contraria o artigo 152, I, da ConstitUição Federal. Vincula,
absurdamente, votos majoritários e proporcionais, cuja razão jurídica de
existir não é a mesma. A finalidade, o sentido do voto majoritário é plebisci~
tário; eleger quem tem mais votos para o mesmo cargo~ A finalidade, o sentiM
do do voto proporcional é garantir o direito da representação das minorias
ponderáveis, no dizer do professor Sampaio Dória (Direito Constitucional):
••A maioria e as miOorias ponderáveis têm direito a representação proporcional ao número de seus adeptos."
A representação proporcional no Poder Legislativo, como se fará? Através do voto majoritário? A exceção do Senado Federal composto de represen~
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tantes dos Estados (CF art. 41) eleitos ..segundo o princípio majoritãrio". A
Câmara Federal, AssembléiaS" Legislativas, Estáduais e as Câmaras de Vereadores compõemMse de mandatários políticos eleitos pelo voto proporiconal,
porque são representantes do Povo. A distinção não é bizantina: não se trata
de questão de somenos_importãnciay ou questão de. ''lana caprina" como cos~
rumavam dizer os velhos praxistas.
E na prática, a vinculação de voto majoritário e voto proporcional redunda em mais eX:igênicas, mais sobrecarga inibindo os novos partidos polftiM
cbs; além das constantes no artigo I 52,_§ 2"', II, da Constituição Federal. Essa
sobrecarga, esse agravamento das condições de sobrevivência dos novos parM
tidos políticos, inclusive do PTB, por meio de lei ordinária é inconstitucional,
porque o legislador ordinário, o legislador constituído não pode ter mais po~
deres do que o legislador constituinte, para inibir, dificultar, criar obstáculos
ao normal desenvolvimento dos novos partidos políticos, como se a intenção
da lei ordinária fosse o retornO, puro e simples, ao bipartidarismo.
3. Ofensa aos Direitos Humanos Fundamentais.
Reportando-se, expressamente, no artigo 152, § 19, I, ao princípio da
"garantia dos Direitos Humanos fundamentais." A Constituição Federal reforçou o sagrado direito dos brasileiros de elegerem livremente seus representantes políticos, sem as imposições restritivas da lei ordinária, vale dizer, sem
vinculação total de votos majoritãrios e proporcionais a um único partido
político, ••sob pena de nulidade de votos para todos os cargos."
Constitucionalizando, sem reservas, a. uDeclaração Universal dos Direi~
tos do Homem." aprovada pela ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS, a Constituição Federal do Br3:sil transformou seus artigos em normas
jurídicas constitucionais, invocáveis perante os tribunais brasileiros. E cOm
bastante clareza diz aquela ~·Declaração":
Art. XXI. I. Todo homem tem o direito de tomar parte no governo de seu pafs diretamente ou por intermédio de representantes
livremente escolhidos.
Art. XXI.3. A vontade do povo serâ a base da autoridade do
governo; esta vontade será expresa em eleições períodicas e legítiM
mas, por sufrágio universal o ti processo equivalente que assegure a
liberdade do voto.
Bastariam esses dois dispositivos da...Declaração" da ONU, normas do
direito constitucional brasileiro, para se formular inúmeros problemas, todos
eles reforçando, aumentando a. udúvida razoável" quanto a legitimidade das
próximas eleições de 15 de novembro, tais como:
-Serão legítimas as eleições de 15 de novembro de 1982, com vinculação total de votos majoritãriõs e propOrcionais a um único partido politico,
.. sob pena de nulidade do voto para todos os cargos", quebrando toda uma
tradição do povo brasileiro, que nunca se viu coagido, forçado e obrigado a
-võt3.r em candídãtos de um único partidO político?
-Pode a lei ordinâria fazer exigência de altíssim complexidade cm ma~
tê-ria eleitoral, desconhecendo o despreparo cultural do nosso povo e pondo
em risco a própria legitimidade das eleições?
- A vinculação total de votos assegura? efetivamente, .. a liberdade do
voto" a que se refere o artigo XX1.3 d~ "Declaração Universal dos Direitos
do Homem"constitucionalizada pelo artigo 152, § 1"', I,. hin fine" da ConstiM
tuição Federal?
Questões semelhantes poderão ser resolvidas por Juizes Eleitorais de 1•
Instância, Juizes novos ou Juizes velhos de carreira, em qualquer Comarca do
território nacional, mesmo "ex officio;" pelos Tribunais Regionais Eleitorais,
porque, confrontar as disposições legais inferiores com a Constituição, a Lei
Magna, é dever de oficio de todos os membros do Poder Judiciário, qualquer'
que seja o grau de jurisdição, sem exceção alguma. J;: regra imperativa de direito público que não comporta exceção alguma.
No entanto, não é de boa politica esperar que os Juizes Eleitorais de 1•
Instância ou os Tribunais_ Regionais Eleitorais se manifestem sobre a constiM
tucionalidade da vinculação total de votos majoritârios e proporcionais.
Questõ~ candentes e preliminares da própria legitimidade do processo eleito~
ral devem ser resolvidas, primeiramente, pelo EgrêgiO Tribunal Superior Elei~
toral, nesta difícil fase da vida pública brasileira., quando a insegurança jurídica contida na vinculação total de votos toma conta de toda a Nação, do Rio
Grande do Sul ao Amazonas, com o risco de transformar a abertura política
num "presente de gregos;" "vitória de Pirro", ou então, num majestoso sofisma que não resiste a mais elementar análise da lógica jurídica.
Em alguns casos, em alguns muniCípios, mesmo em centros urbanos
adiantados como o Rio de Janeiro e São Paulo, e por causa do esdrúxulo cx.M
pediente da vinculação total de votos, espêcie de, "empréstimo compulsório
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eleitoral", são esperados votos nulos em quantidade várias vezes superior aos
votos válidos, para consagrar a abertura política brasileira.
'"Oh tempos! Oh costumes! Percebe estas coisas o Senado, o
cônsul as vê, ... "
Exclamava Cícero, denunciando no Senado de Roma_ a c?nspiração de
Lúcio Catilina. Quem não -percebe e quem não vê? Dian~ da <?missão dÔ Senado, e do silêncio indecifrável do cónsul, só resta ao Povo apelar à sabedoria
dos Juizes, para ver restaurada a dignidade do direito de voto. O que não_ se
pode fazer, o que não se deve fazer é renunciar ao- voto~
"Renunciando ao voto, não faZendo questão do voto, consentindo que vos arrebatem o voto, deixando, assim, que vos pupilem
com o goveF:no que quiserem, estareis como se, no intuito de pau- .
pardes a vida, não ousasseis defender o teta, a fortuna, a honra e a
prole."
"O futuro dela, o vosso, o da pátria, tUdo o por que da vida
vale a pena de se vier, tudo se vai, quando os indivíduos supõem salvar as suas franquias de homens, imolando as suas garantias de cidadãos." (Lições de Ruy- Páginas Coligidas por Heitor DiasImprensa Oficial da Bahia-, 1949.)
CONCLUSÃO
Isto posto, O Partido Trabalhista Brasileiro e o Dr. Jânió QUadros,_ por
um dever indeclinável de coerência política;
e considerando as ponderações expendidas nesta petição;
consiàerando que o Judiciário, como poder integrante da soberania nacional, deve participar, ativ3.mente, -do processo de redemocratização nacional, a fim de garantir a sobrevivência das bases éticas do Estado Brasileiro,
solapadas pelos frequentes casuísmos eleitorais;
considerando que seria imperdoável a omissão-~? _Pod~_r Jud!ciário, notadamente deste Tribunal Superior Eleitoral, diante do cáos político-eleitoral
a que está sendo empurrado o Povo Brasileiro, com a vinculação total devotos;
vêm requerer a este Egrêgio Tribunal Superior Eleitoral, se digne responder, sobre matéria eleitoral, (art. 23, XII, do Código Eleitoral) a Consulta dos
signatários, íoririui3da em tese, e consubstanciada nos itens seguintes:
I --A vinculação total de votos majoritários e proporcionais, prevista
no artigo 89 da Lei n9 6.978, de 19 de janeiro de 1982, viola o princípio da
..pluralidade dos partidos" consagrado no artigo 152, § 19, I, da Constituição
Federal?
II -~·A liberdade do voto", a que se refere o artigo XX1.3 da uDeclaração Universal dos Direitos Humanos Fundamerüais," constitucionalizada
no artigo 152, § 19, I, da Coristituição Federal, fica plenamente assegurada,
com a vinculação total de votos majoritários e proporcionais, a um único partido político, ..sob peria de nulidade do voto para todos os cargos"?
III - É inconstitucional o artigo 89 da lei n7 6.978, que instituiu a vinculação total de votos majoritários e proporcionais, qiiebrando antiga tradição
do Povo Brasileiro, de votar livremente em candidatos indicados por Partidos
polícos diversos?
Tratando-se de questão de altíssima relevância para a vida política dà
Nação, os requerentes solicitam. "'Data Venia," o exame imediato da questão
levantada; e se possível, dada a superveniência das fêrias forenses_ do l!lêS de
julho, a convocação pelo insigne e honrado Ministro Presidente, de sessão ou
sessões extraordinárias desta Corte de Justiça para a apreciação ·da matéria
em Tese.

Nestes termos, e por ser de JUSTIÇA,
Pedem e aguardam Deferi:riiento.
De São Paulo para Brasília, em de junho de 1982. -/vete Vargas, Presidente da Comissão Executiva Nacional do PTB. Dr. Jânio Quadros. OABjSP ~
3.805. Antônio Carlos OtoniSoizres, OAB/SP 1.5664.~----Documento anexo.
_ _ __ . _________ ----·1. Cópia em inteiro teor da Lei Federal n7 6.978, de 19 de janeiro de
1982.
2. Cópia da Tese do Prof. Sérgio Sérvulo da Cunha, sob o titulo:. "Lei
n• 6.978/82 - INCONSTITUCIONALIDADE."
3. Recorte do Jornal O Estado de S. Paulo de 18 de maio de 1982, pagí·
na 12, sob o título: "Juristas Contra a Vinculação."
4. Recorte do Jornal Municipalista."
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- V. Ex• serâ atendido, na forma
regimental.

J g_nh~ d~ .9J~~

Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins.
O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE·
GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBUCADO POSTE·
R!ORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, desde que a fala presidencial, em cadeia nacional
de televisão, lançou a nova contribuição social incidente sobre o faturamento
das empresas públicas e privadas, muito se tem dito, neste plenário e fora dele, sobre o F!NSOÇIAL e as suas verdadeiras intenções.
A medida teve adeptos e opositores oriundos dos mais diversos meios
partidários e ideológicos, sendo difícil, no particular, traçar uma linha nítida
de demarcação enti-e o PDS e os outros partidos de oposição.
Alguns denunciaram a inconstitucionalidade do D~creto-lei n7 1.940
que, no eufemismo da expressão "contribuição social", criava, sem consultas
prévias e desrespeitando elementares princípios de justiça tributária, um imposto disfarÇado, que passaria a operar em cascata, sem caráter seletivo, devido no ano mesmo de sua instituição e com vinculação clara a uma finalidade
e a um fundo específicos.
Mantendo-se no ponto de vista da oportunidade da decisão presidencial,
QUtros lamentaram que ela se efetuasse de improviso, em momento de crise
econômica, de recessão, desemprego e inflação onerando, indiscriminadamente, empresas grandes e pequenas, prósperas ou deflci~áriaS para satisfazer
apetites eleitoreiros _e_a_conquista demagógica de votos, adiando, indefinidamente, a tão necessária reforma tributária~
Muitos acreditavam que o FINSOCIAL vinha solucionar problemas
,contábeis do BNDE e do Tesouro Nacional e que haveria desvio futuro dareceita auferida pela contribuição social.
E, sem dúvida, houve uma quase unanimidade da opinião pública a considerar abusiva a forma utilizada pelo Poder Executivo para carrear fundos
aos seus cofres:-um tributo-- camuflado em contribu"ição social é de ser instituído pelo Congresso ~a.cional e não pelo decreto-lei, permitido ao Presidente
da_ Rep_fi~blica apenas em_ casos de urgência ou d~ interesse público relevante.
Mas, a verdade é que, nem empresários descontentes, nem políticos opow
sitores ousaram qualificar a medida como adiável ou irrelevante.
De maneira geral, todos louvaram o Presidente Figueiredo por querer
mCihorar a qualidade de vida do brasileiro e dar maior proteção às classes carentes de um mínimo de Subsisiência digna.
Seja porque os Políticos brasileiros conhecem os seus deveres sociais. sejã
porque os empresários ri8clonais se senteni eril eStado de pecado social diante
das desigualdades da população deste País, a verdade é que o fim a ser atingido pelo novo programa do Governo a todos pareceu elogiável.
Ora, se assim- é, por que não admitir-um- certO maquiavelismo polític_o no
ato do Executivo e reconhecer que, no casoJ ~i fim jusitificou os meios?
Será que, em forma de projeto dC1ei, a mCdida passaria entre nós sem
percalços?
Senhores Senadores,
Lamentamos, como tantos outros, que o ato humanitári9 do Executivo
nãO-fenha vindo, em estado de--prOjCto -de-Íei, a() re~i~to de nossas deci~õ~
parlamentares.
Quisérarrios, na -qualídade de parlameiitar, compartilhar a autoria de
uma idêia válida, necessária em toda democrada, que se queira social e capaz
de tornar menos pesada a consciência de nossa dívida para com a classe mais
pobre do país.
Mas, nein esfeSentimento de frustraça.O~--n:em o excesso de formalismo
jurídico serão capazes de impedir-nos a mani(estaçãO pública de nossa adesão
à medida recen_te do Executivo.

E pensamos que, passado o impacto inicial da notícia, esta é também a
conviCção de outros Senhores Sen-adores que não deixarão, em maioria necessária, de aprovar a decisão do Presidente, já em vigor no nosso Pafs.
E que lhe daremos, não apenas a nossa adesão, ma~ também a nossa conM
fiança, no sentido de que as polpudas sorrias a serem arrecadadas serão realm~n_te dedicadas aos meritórios fins para que foram previstas e de cuja aplicaÇão seremos fiscais, por- determinação -iegal.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
Na qualidade de parlamentar, aprovamos o novo decreto que beneficiará camadas importantes da população.

•

•

•

•

•
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Como membro, nesta Casa, da bancada nordestina queremos consignar
nossa esperança de que o FINSOCIAL poderâ ser um fato r de enriquecimento para a nossa região.
Aprovamos o decreto. primeiramente, em razão das prioridades que
cria: vísa ele custear investimentos de carâter assistencial em matéria de: ali~
mentação, habitação popular, saúde, educação e amparo ao pequeno agricul~
tor. Somente um excesso de _mã~fé poderia demonstrar que estes não são os
principais problemas de nosso País, no momento atual.
Alimentação e saúde são necessidades vitais que se COmpletam: a segunda não existe sem a primeira e não há povo forte formado de homens doentes
e mal nutridos.

•

Não é preciso enfatizar a necessidade de alimentação para quem não a
tem de maneira conveniente. Ela é auto-explicâvel.
E é impossível não se revoltar quando um jornal carioca nos vem dizer
que: .. segundo a UNICEF,-Pelo menos 16 milhões de crianças brasileiras vão
para a cama com fome, todas as nc>_ites," (Jornal do Brasil, 3-6-82).
A nova preocupação com a saúde de todos o_s brasileiros traria implicita
uma maior assistência àqueles que, em 1982, vêem comemorar o seu ano internacional, a saber, os idosos, que formam, sçm dúvida, o maior contingente
de indivíduos doentes no País.
Educação é outra meta que nunca teve, no Brasil, a prioridade necessária. Continuamos a possibilitar a educação gratuita a certa categoria de
pessoas, mas trata-se de uma gratuidade meramente passiva, a saber, de
isenção de taxas escolares.
A verdadeira e ideal gratuidade é a ativa, isto é, aquela que oferece transporte, alimentação-, livros, uniformes.
Os administradores do FINSOCIAL deveriam ter em mente estas necessidades vitais do educando e aproveitar o cnsej~ para dar à educação nacional"
o lugar destacado, que deveria merecer.
Os gastos com a habitação popular, rural ou urbana, são conseqUência
inarredável do fundamental e primãrio direito do homem à moradia digna.
A construção de casas rurais fixaria no campo ó agricultor; as moradias
urbanas edificadas com os fundos rçcém~institu{dos contribuiriam para odesfavelamento das grandes cidades, que ostentam um panorama de indisfarçãvel injustiÇa soCial.
Enfim, o amparo ao pequeno agricultor é um complemento feliz à legislação que, recentemente, diminuiu os prazos qtie pOssibilitam a aquisição da
propriedade rural pela usucapião especial.
Aplaudimos a idéia governamental de não permanecer naquele primeiro
passo_ e de querer auxiÜar o proprietário rural, que teve seus títulos regularizados, na obtenção de um mínimo de infra-estrutura, saneamento, educação
e capacidade de investimentos pai'a que possa capitalizar-se e produzir de ma~
neira eficiente para a sociedade .

•

•

•

•

f: evidente que um programa de tão amplo alcance não poderia ser gerido apenas com os fundos da Nação Brasileira tão onerada por sua dívida externa.
Nenhum Estado pode realizar sozinho o bem-estar de seusjurisdiciona~
dos e a verdadeira democracia social consiste exatamente em deixar agir, livremente, a iriiciativa priVada;- sOCializando, na medida necessária, os lucros
por ela auferidos na sua atividade econômica~
J:: estranho que se tenha criticado tanto o Governo por tocar o patrimô~
nio das empresas para finalidades sociais, quando este mesmo Governo também foi censurado anos antes por ter-se recusado a incidir sobre o lucro das
empresas quando traçou sua nova política salarial.
Ãquela época o critério adotado para os reajustes salariais não fizeram
incluir o lucro das empresas, pois que ele não dependia apenas dos empregados. E quem mais contribuiu para os o~jetivos sociais do Governo foi a classe
média que teve os seus proventos achatados dentro da pirâmide Salarial.
É justo, pois, que deste Fundo Social recente os principais fornecedores
sejarri as empresaS públicas ou privadas.
É sabido e esperado, de certa forma, que elas repassarão para o consumidor de seus produtos os ônus da nova contribuição. Mas isto· n_ão paralisou o
GOvei'no na sua decisão. Que haja aumento de inflação não assusta, num país
que jã se acostumou a conviver com ela. Que o consumidor pague mais caro
os produtos que compra por causa do FINSOCIAL também não invalida o
mérito da medida. Como disse o Vice-Presidente da República, a intenção do
decreto é imensamente generosa já que todos pagam para que os menos favorecidos sejam beneficiados.
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Contudo, mas feliz seria o n_osso País e a sua geilte se pudessem contar,
como desejou o Presidente Figueireâo em sua mensagem, cotn a ajuda e a so~
lidariedade das forças de produção e do comércio.
Seria natural que as empresas reconhecessem o seu papel de colaboradores do Estado na obra de assistência social e não desejassem dele usufruir apenas os subsídios, os incentivos, as vantagens dos paraísos fiscais. As empresas, por serem pessoas jurídicas, não estão deScomprometidas com a vida social. Não é idéia nova a de que o empresáriõ tem uma missão social a cumprir
e os livros de doutrina e. muitOs tribunais de países democráticos sancionam
suas práticas quando desatendem esta função.
Alfredo Lamy Filho relata, em artigo de revista que "No XXI Congresso
da Câmara de COmérCiO Internacional, realizado em Montreal, de 13-20 de
maio de 1967 uma das proposições aprovadas diz: uo objetivo de lucro que
visa tradicionalmente o hqmem de negócios é perfeitamente compatível com
suas responsabilidades para com a comunidade. Não só a empresa não poderã continuar a fazer face às suãs respónSãOilidades se não tiver lucros, mas
ainda a·sua rentabiHdade, a lÓngo ter~o, i~põe aoempresârio respeitO às finalidades da comunidade e participação nos esforÇÕs por ela feitos para atingir tais fins ... (Revista de Direito Econômico, janeiro-abril de 1980, p. 63.)
Sem dúvida, o Decreto-lei n9 1.940, ainda não regulamentado, parece incluir nas mesmas obrigações sociais empresas grandes, médias e pequenas,
aquelas que operam com pequena margem de lucro, c outras de apetite mais
voraz.
Talvez fosse justo traçâr alguma diferenciaçãO entfe os tipos de fatoramenta para não onerar, com total igualdade, grandes e pequenas.
Embora se posSa também dizei' que a enipresa que não resista à taxação
de 0,5% de sua receita não tem mesmo a viabilidade econômica necessãria
para continuar prestando seus serviços à sociedade e, segundo os ditames da
nossa atuallegislação societária, não deveria nem mesmo ter tido autorização
para funcionamento.
Senhores Senadores,
Aplaudindo o Decreto-lei n9 1.940, em suas linhas gerais, tanto pelas melãS que CJU.is atingir, quarito pelos contribuintes que resolveu onerar, desejamos finalizar este pronunciamento com uma consideração específica sobre a
Região- Nordestina e a Bahia, que representamos, nesta Casa.
E esta alusão não parece sem sentido, pois, segundo o Jornal do Brasil de
30 de maio de 1982, .. a inspiração para criar o Fundo de Investimento Social
nasceu de conversas do Pr~sidente Figueiredo com seus assessores mais próxi·
mos.
A_cada viagem pelo Brasil, principalmente ao Nordeste, Figueiredo fala·
va com insistência Sobre-a necesSidade de um arrojado programa de impacto
social,_d~tinado a reduzir os bolsões de pobreza com os quais mantinha contato." (Kristina Michaelles- "FINSOCIAL, foi um segredo bem guardado"
- Jornal do Brasil, 30-5-82).
Na verdade, embora nos entristeça dizê-lo, os males _representados pelo
analfabetismo, a fome, as favelas, as-doenças e-o desamparo rural são mais
perceptíVeiS- no NordeSte; que n3s otitr·as regiões do Brasil.
Eis por que a nova política social do Governo é causa de esperança para
nós, que acreditamos na aplicaçãO do FINSOCIAL, de maneira ampla, se
não prioritári"<Ç ri:lquela região do País.
Embora, também no Nordeste, a quase unanimidade dos empresãrios tenha recebido com surpresa e desagrado o decreto~lei presidencial.
A Tribuna da Bahia, de 27 de--maio último, enumera, entre outras, as seguintes críticas à contribuição social:
- trata-se de um ••imposto" excessivamente violento porque incide
sobre a receita bruta, independentemente do fato de se estar diante de prejuí~
zos ou lucrosA
- por ela o nosso País se transforma em uparafso fiscal às avessas".
- discrimina entre empresas vendedoras de serviços e as outras, pois as
alíquotas respectivas são 5% e 0,5%.
- provocará desemprego em setores específicos.
..;... acelerará o processo inflacionário, pois não é pretensão das empreSas
suStentar o programa de justiça social, que o Goverilo estâ ensaiando.
-por ela, enfim, o Poder estâ se indispondo, mais uma vez, com a classe
média que? em última iristânda,_ é quem vai prOm_over jUstiça social para os
outros e criar uma situação de injustiça para si mesma. (Tribuna da Bahia, 27~
5~82, .. Empresários baianos reagem contra custeio do FINSOCIAL").
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----~------------------------~~~~~--~~~----------~-------Se os empresãrios baianos receberam com hostilidade o FINSO_CIAL
SOCIAL, esperando também que desta operação contâbil surja um saldo potalvez isto se deva ao fato de estarem, tanto ou mais que os outros empresitivo para a região, em geral, e a nossa Bahia, em particular.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
sários nacionais, asfixiados por dívidas e prestações previdenciãrias e tributárias.
o-sR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Não hã mais oradores inscritos.
Ainda no Correio Braziliense de domingo último (20 de junho) referência
era feita a cerca de 3.000 empresas da Bahia que estão sendo autuadas pelo
BNH por não recolherem o FGTS de seus empregados, segundo informou o
Chefe da Divisão do FGTS do BNH, Emerson Cunha Magalhães. O montante do dêbito, segundo o jornal, ultrapassa Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros), sem contar juros, coueção monetária e multas.
Não conhecemos as cifras relativas a outro_s Estados da Federação brasileira a este propósito, mas não pensamos que haja, nesta atitude dos empre~
sârios baianos, apenas negligência, mâ fé ou desconhecinlênto de seUs ·deveres
sociais.
Talvez estejam um pouco saturados da igualdade tributária que os equi~
para aos empresários mais prósperos do País.
Um economista de Recife (Josué Souto Maior Mussalem, Folha de S.
Paulo, de 4-6-82, "O Nordeste e o FINSOCIAL") explica um po-uco o fenômeno, nestes termos:

"Os empresários do Nordeste reivindicam não mais o cansado
diferenciado", mas o "tratamento igualitário" para a
área, levando~se em conta a população residente nesta região, quejâ
passa de 35 milhões de pessoas. Neste caso, poder~se~ia argumentar
que, se o Governo ,não vem dando ao Nordeste um tratamento igua~
litário com relação ao Centro-Sul em termOs de distribUiÇão dos-recursos federais, pelo menos está da·" 1.o um tratamento igualitário
quanto à carga fiscal. Só que, considerando o universo crítico da
economia regional, este possível tratamento igualitário passa a ser
desigual, pois a capacidade de resposta da Região Centro-Sul é bem
maior que do Nordeste.''
~·tratamento

a

Nesta linha de raciocínio, o autor citado também critica o FINSOCIAL
mostrando os seus efeitos negativos, ainda maiores, sobre as empresas nordestinas, eis que lhes dificulta o processo de capitalização. E prevê que, dada
a possibilidade maior de acesso dos empresários aos órgãos de divulgação e
comunicação,· a fissura entre o setor privado e o governamental poderá aumentar com o Decreto-lei o'? 1.940.
Vê-se no referido decreto-lei também uma contradição com a meta gov~rnamental alegada de desestatização, jâ que estatizar não é só participação
direta do Governo no esforço produtivo nacional, mas também a transferên·
cia de recursos do setor produtivo nacional para o setor governamental.
Afirma Josué Souto Maior que ..o argumentO de que os r~_~r~·os do
FINSOCIAL serão repãSsildos para aplicações no Nordeste e gerariam uma
renda regional adicional com benefícios também para a empresa privada não
tem muita substância, pelo menos no espaço de dois anos, pois antes não serã
fãcil mensura~ os resultados económicos e sociais- do Fundo."
Mesmo porque permanece a indagação:
..Será que o Governo destinarã uma parcela subs~anci~J. do
FINSOCIAL ao Nordeste?
Se os recursos a serem aplicados no N ardeste superarem em
volume as transferências feitas pelas empresas regionais, o custo
deste novo tributo será atenuado. Se o contrário acontecer, esta região estará sofrendo mais uma drenagem.de recursOs COin todos os
efeitos negativos que tãl drenagem- Poss·a trazer na sua esteifã."- ·
Senhor Presidente, Senhores Senadores, não somos assim tão pessimistas
quanto à aplicação do novo_ Fundo em benefício dos interesses nordestinos.
Damos o nosso crédito de confiança na boa administração dos recursos
sob a sábia direção do Governo Federal.
Acreditamos que, também em nossa região, O- aumento de salários embutidos representados em melhor atendimento social significará muito mais que
as majorações salariais 'normais.
E não desejamos da Nação uma indefinida atitude paternalista para com
o Nordeste, mas postulamos sim uma maior ajuda inicial para que esta parte
do Brasil dê a arrancada decisiva em via de um progresso real por conta própria.
E, como membros da liderança política daquela área, não faltaremos,
doravante, com o nosso novo dever de acompanhar de forma efetiva, a saída
do tributo, em termos globais, e a entrada no Nordeste dos recursos do FIN-

•

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 n' 183, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.098,
de 1981), que autoriza o Govetl)_o__do Estado do Rio Grande do Norte a ele-var em 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 ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo. Ramos.
(Dependendo da votação do Requerimento n'i' 123/82, do Senador Dirceu Cardoso, de audiência da Comissão de Finanças~)
2
Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n'i' 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 (AM) a elevar
em CrS 8.613.200,00 (oito Inílhões, seiscentos e treZe rilil e duzentos cruzei~
ros), 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
v-otcf-vehcido do Senador Hugo Ramos; e
.-de Municfpios. favorável.

•

•

3

-- Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 266, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em
CrS 39.300~000,00 (trihta e nove milhões e trezentos inil 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 Municípios. favorável.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 145,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a elevar em
Cr$ 7.279Jl00,00 (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.

•

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 33, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 189,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de !ta pira (SP) a elevar em Cr$
29.745.360,00 (vinte e nOve milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sess.enta cruzeiros), o montante de s~a 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.

•

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta

•
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•

e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
· '
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981,~ das cOmissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.
7

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 713,
de 1981), que a'utorfza _o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 10.027.899,259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no-venta e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante_ de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalídade e juridicidade.

8

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 240, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.342,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (MS) a elevaf em Cr$
12.356._000,00 (doze milhões, trezentos e cinqUenta e seis mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada,_ tendo
PARECERES, sob n•s 1.343 e 1.344, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, ·pela constitucionalidade e juridicidade, corri
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municfpios, favorãvel.
9

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 30, de 1982 (aprew
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de _se!:'_ Pareçer _n9 178,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a efevar em
Cr$ 159.638.841,00 (cento e cinqUenta e nove milh~es, seiscentos e trinta e
oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada_, tendo
PARECERES, so~b nos 179 e l80,~~de 1982, das Comissões;
-de Constituição e Justiça, pela C'?_ns.tit-u_cionalidade e juridicidade, com
voto_ vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de MunicíPios, favorável.
10

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 80, de 1982 (apre~
sentado pela Comlssão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 42~,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (GO) a elevar em Cr$ 43.37l.328~00Tquarenta e três milhões, trezentos e setenta e um
mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros) -o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 424 e 425, de 1982, das Comis~sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionaJida_de e juridicidade; e
-de Munictpios, favorável.
11

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 218, de 1981 (apresentado pela Comissão de EconOmia como conclusãp de seu Parecer n9 1.270,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerai~ a ~levar em Cr$
988.603570,49 (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 no 1.271, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
12

•
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9221, de 1981 (aprew
sentado pela Comissão de Economia como conclus_ão d_e seu Pare~r n'i' .1.'}.76,
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
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 1.277, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 14, de 1982 (apre-sentado pela Comissão de Economia como conc:l_usão de seu Pàrecer- n'i' 39, de
19&2), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) a elevar em-CrS
360.000.000,00 (treienfos e sessenta ttfilhões de cinzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 40 e 41, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de MunicípiOs, favorável.
14

Votação, em turno ú~ico, do ProJeto de Resolução n'i' 59, de 1982 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 334,
de 1982), que áutoriza o Governo. do_ Estado do Rio de Janeiro a elevar em
CtS 29.079.200.000,00 (vinte e novebilhões, setenta e nove m_ilhões e duzentos mil cruzeiro,s) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER sob n• 335, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
15
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 13, de 1979,
de autoria do Senador ~auro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o c:omerciário, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob nos 811 a 814, de 1981, das Comissões:
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de LegiSlação Sociãl, favorável;
-de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viafla e José Fragelli.
~de

16
VotaçãO, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei dô Senado n9 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modilica dispositivo da Con_solid;tção das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
Por horas extras liabituais também integre a· remuneração, tendo
PARECERES, $Ob n's 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pelã.- constitucionalidade e jtiridicidade;
-de Legislação Social, fa-vorável; e
-de Finanças, favorável.
17
Votação, em primeiro turno, do ProJeto de Lei do Senado n'i' 164, de
1981, de autoria do S_en_a_dor _Luiz Viana, que declara o Marechalwdo-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECEREs, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de c~ns ~Ú-uiçifo tl justiçO,__pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos termÕs de substitutivo que apresenta; e
__ -de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
ConstitUição e Justiça.
7

18
Votação, em ptimeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de _autoria__ do S~nador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob no 1.145, de 1981, da Comissão
--de ConstiWição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável.
19
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n_'i' 25.5 •. de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei no 5.'[80, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13• salário devido aos trabalhador~s 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 Findi1ças, favorável.

2424 Terça-feira 29

__DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S«ão!l)

J_unho de 1982

20

SURTO DE MALÁRIA EM ARAGUATINS/GOIÁS

Votação, em primeíro -turn-o, do Projeto de ~ei dq~ Senad_c;l nll _3~62, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena? que altera dispositivo da Lei
n' 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo

Município localizado no extremo norte do Estado de Goiás, próximo
aos limites_ com o Estado do Pará, tem uma população de 18.975 habitantes
distriliUídos p_or uma superfície de 2.991 km 1 •
_ _
_
-0 município é integralmente malárico
·encontra catalogado como
~·área de prioridade 1<?, -por ser éonsíderado de alto potencial malarígeno e sujeito _a e~~_cerbações es~çioq~_s__ de transmi~~ã"9 da doença.

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.130 ai.J33,-de 1981, das Comissões:
-de Câizsiituição e Justiça;
-de Legislação Social;
-de Sen·iço Público Civil; e
-de Finanças.

e-se

As a!i~iOadeS de ~C.o~hale_a malária_na região, inicüldas irreg~larm~?~te
na_ década de 60, somente nO prin-Cipio da -déc-ãda de 1970 foram intensificadas e normalizadas.
ciclos regulares
borrifação conseguiram reduzir substancialmente
o número de casos de malária, alcançando em 1981 um total de apenas 450
casos confirmados.
~A- cobertura com lnseticida lem uma programação regular por ciclo de
aproximadamente 5.600 prédios, distribuídos por 327 localidades.
No segundo semestre de 1981 a SOCAM conseguiu realizar uma cobertur_a de 4.990_prédios em 338 localidades, que representou 80% de comprimento_

os

21
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução_n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de EconOmia como conclusão de seu Parecer nll
318, de 1981), que autoriza a Prefeitufà Municipal de Betinl-(MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setCcentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendO
PARECERES, sob n's 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Jurtiça. pela cÕnstítucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reexame da Comissão de Constituição ·e Jusfiça.)
22
Discussão, em p-rimeiro turno, do Projeto de -Letd~-"g~~~~~q !J~ J92Lde
1979, do Senador Gabdel Hermes, quC dispõe sobre o exercício d3:_~udit~Eia
contábil, e dá outras providências,- tendo
---- -~ ~- -- PARECERES, sob n•s573 a 576, de 1981, das-C-omissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e furi_dicT~~5i~;
-de Legislação Social, favoráVel;
-de Serl!iço Público Civil, contrário; e
_
___
-de Economia, favonlvel, com as Emendas de n-9s -1 -e 2-CE~ que ap_Y.esenta.
_
___ _ __
(Dependendo da votação do Requerimento . n' 35J82, _dQ Se'\a<J.or
Gabriel Hermes, de adiamento da discUSS3.o para-reexã~e -da Ç~!l:l(~~~o _4€:
Serviço Público Civil.)
7

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) ~ Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessãO às 17 horas e 20 minutos.

DISCURSO PRONUNCIADO.PELO Sk. ALMFR-PINTO
NA SESSÃO DE 25-6-Bril:QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs~ Senadores:
Como membro da ComiSsàâ de Saúde do Semid-o Fede_r_al e....atualmente,
como Vice-Presidentt!, na sua Piesidêrlcia eventual, já QUe--o nobre Senador
Jaison Barreto está trabalhando a sua candidatura ao Governo do Estado de
Santa Catarina. procuro seillpre o Ministério da Saúde para inteirar-me de algumas situações relacionadas com o exacervamento ou silêncio de endemias
~stacionais, que ainda preocupam o importante órgão responsável pelo resguardo da saúde do povo brasileiro.
Hoje, Sr. Presidente. Srs. Seil.adáies, com a alegria po-demos afirmar que
entre as. doenças endêrilicas que. vez· por out"ra. atm::am a ~no-ssa -popUlação,
res~alt<-tmos o silêncio que se vem constando em relação á terrível poliomelite,
E por que este silêncio e como se processou a erradicação dessa doCnça? Por
yue? Deixarei este assunto a cargo dO nühre Senador Lomanto Júnior., que
ora me sucede na Presidência.. por estar ele suficientemente fnformado, pelas
autoridades do Ministério da Saúde, de como procedeu aquele órgão estatal.
no dia 12 de junho, no processo de vacinação da infãncia brasileira.
Procurei. ainda. Sr. Prl!sidente e Srs..Sen~d.o~. inteirar-me da real po-sição do surto malárico que eclodiu na_cid:.t.rliAraguatins, situada ao norte
do Estado de Goiás. Foi-me-dJ.dO-un1-sucinto relatório, em que se-depreende
a luta do Ministério contra a doença. luta desigual, por não dispor-o Ministério da Saúde de maiores recursos para aquisição do DDT. inscticida impre- gado na borrifação das habitar.;ões precaríssimas da áreã-afetáda ·e infestada
por anófdes transmissores.
Atentemos para os dados que nos foram oferecidOs.

cre

Em 1982, o atraso na distribuição do inscticida não permitiu que a Diretol'ia realizasse o ciclo de borrifação _pa época oportuna e, como conseqUên~
cia, ocorreu uma exacerbação da trãnsmissão em faixã do município que não
tinha sido protegida no segundo ciclo de 1981, também por falta de recursos.
A cobertura incompleta de inseticida da região e em época oportuna, aliada
ao aumenro-=da densidade anofélíca ao final do período das chuvas, constiR
ttiem as causas pro vã veis- d-a exacerbação da transmissão.
tum problema, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ser o Ministério da SaúR
de, aq~ele que respalda a população brasileira dessas terríveis endemias, ser
ele- Como já tenho dito desta tribuna - o Ministério_ mais pobre, quando
deveria ter recursos Suficientes para enfrentar nãO só a -malâriã a Doença de
Chag~s. como já frisei da tribuna desta Casa, e outras tantas que, felizmente
marcham para completa erradicação.
Continuã:itdo, -Sr. PreSidente:
A evidê~~_ia_~o e_pisó~_io !1_Q__i~fç_io_~g-~ maigJez com q~e a_biietoria adotasse providê~ci~s ei~~~iai~. -deSfoc3nd~ par~ o município de Araguatins 30
Servidores de campo, entre Inspetores. Guardas_e Microscopistas, sob a suR
pervisão e coordenação de 2 TécniCos de Nível Superior, a fim deintensificar
a busca de casos e realizar a borrifação das casas e tratamento dos doentes.
Para acelerar ainda mais as ativídades_d_e_campo no município e áreas circunviziohU§ já estão .$endo deslocados mais 50 servidores de outros distritos e a
SupedntendênçiaJá:Jíberpu verba especial de 40 milhões de cruzeiros. para
fazer frente às despesas emergenciais.
O inquérito hemoscópico realizado desde 15 demaiá no inunicípio jâ colheu um total de 2300 amostras de sa~l;_':l~-~ t~?~r_~~~peitos,das quais 1.015
resultaram--positiVas para -m-Utária. Todos os doentes e febris suspeitos estão
recebendo tratamento à base de Cloroquina e Primaquina, Para o atendi.'lenM
to dos casos agudos graves está também se utilizando o quinino injetável.
Até a presente data já foram protegidas, com inseticida, aproximadamente 1.200 casas da área atingida pelo surto, sendo nosso propósito alcançar
a cobertura integral do município e outras áreas viziriha!i ainda no corrente
m_~~ _de j_unho.

•

•

•

•

COMENTÁRIOS

/. Hi.Hórico-A área considerada onde-ocorreu o surto compreende
21 localidades do Município de Araguatins e 4 do Município de São Sebastião do Tocantins~ situado na Região denominada de "Bico de Papagaio", limite do Estado de Goiás com o Pará e o l\1aranhào. Exat<.~mente onde o rio
Araguaia deságua no rio Tocantins, no Paralelo M. Amazônia Legal. E uma
região bastante emente, sendo a alimentaçào_da população ,) base de arroz e
pe~t?- ~or outro lado, a reg~ào é Qcup~~a por po'>seiros que estão em permanente conflito d~ terras com grileir9s. havendo demanda de peswal ao Estado
do Parú constantemente. -As. habitações sàQde pau-aMpique cobertas com palhas, e ml su;gr-ande maioria apresentam paredes imcompletas, o que dificulta sensivelmenk u trab<.tlho de borrifaçào. Quando do _ç_onflito entre posseiros
e grileiros a populaçãO-effiigra-para a mata, habitando palhoças sem a mínima proteção.
Em decorrência da exagerada elevação dos preços do DDT, no ano passado, a SUCAM não pode adquirir a quantidade suficiente para suas necessi-

•

•
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dades. Algumas ãreas ficaram sem cobertura de DDT, entre elas as localidades onde ocorreu o surto epidêmico de_-1'11_alãria.

2 - Aspectos Epidemiológicos da Área

As localidades situam-se em área bastante

vu1ner_á~e_1, º~yido_

principal-

mente ao aspecto das habitações, onde torna-se íinpossíve_l_ a realjzação de
uma borrifação perfeita, faltando portas, janelas e, às vezes, paredes laterais e
frontais, Essas localjdaQes estão localizad~s próximas às lagoas e riachos nas

•

margens dos rios Araguaia e Tocantins, sendo que, na época das diefas, (icam
totalmente inundad_as, CÇ)m_!Iluitos prédios (casas de pau-a-pique) demolidas
pelas águas, e quando da vazante reconstruídas paredes e às vezes, na sua totalidade, levando completamente o DDT aplicado e muitas vezes deixando os
moradores sem a mínima proteção. ·
Esse ano, o inverno apresentou característica diversa alternando chuva
abundante com estiagem (temperatura de+ 40°) o que elevou na ârea o número de lagoas, riachos, e poços d'água._ Pred01:nina f!a Região- o An6feles Darlingi,CohS.iderado excelente tra,n_smissor da malâria, responsável pela suas di~
fusão no Norte do Estado. Foi constatado a alta densidade do vetor_dçvido-àS
condições favoráveis. Por outro lado, não podemos delxãr de citar como fator importante, no aumento da transmissão, o aspecto nôni.ade d3. população
em constante movimentação para os municípios vizinhos do_ Estado_ do Pará e
do Maranhão.
No momento com as medidas adotada de bor_rifaçã_C?_ <tas_ casas e, ~rí:lt~
mento dos doentes, o surto encontra-se~ fase de remissão, com desaparecimento de casos graves.
-Este é--um Sucinto relató.rio~ Si". Pr~sid~nte e -~rs. ~e_J_tad?r_es, que n~-~ -~ã a
amostragem de uma situação indefinida do p_roblemamaiâ~iCo no territó-rl~
Brasileiro.
- --

•

•

Uma das primeiras viagens que fiz à Amazônia, a quejã tenho me referido da tribu~a do Senado, foi por via marítima, visit:lndo as cidades que -margeiam o rio Amazonas: ób.idos, Santarém, no Pa~á; Itacoa~ia_ra, P~~intins, no
Estado do Amazonas, verifiquei que o órgão do Ministê:do da Saúde e iStº já
frisei várias vezes, que fazia um trãbalho sério, ufl1_trabalhO~pa_t_ríót~co, era o
SESP. Jovens médicos se dedicavam à__[ar_efajnsal)_a <1;e ~~~di~r a ~aÜiria da
Amazônia.
Não sei porque o SESP foi praticamente desa_tivado, melhor--:- d_e_~vi_ad()
do seu_ verdadeiro papel de órgão" que praticava saúde pública no Brasil.
Há poucos dias, Sr-s. Senadores, eu conversay~ com Q_Sr-, Ministr,o_ Waldir Arcoverde - e devo dizer que, sendo homem mode_~_to, homem simples,
tem se revelado um excelentç administrador- e dizi.a pai' a S. EX• q-U:e oS ffiê~
dicos sanitarista.s do Pais eslªvam Q.esapa~ecendo. Quando fui Seqetãrjp ·de
Saúde, por duas vezes, no_ meu Estado do Ceará, conheci vários e vãrios--mê:..
dicos sanitaristas do Ministério da Saú~e, num desempenl].o atuante~ no i~te
rior do Brasil, procurando detectar aquelas endemiS.S faZer o_ que lhCs competia: resguardar a população brasileira daqueles terríveís rriales Que, na verdade. de regw levam muitos à sepultura. quando não deixam,__ como a poliomielite~ aqueles resíduos que todo-; conhe~mqs: aparali~ia _i_l)._fa]ltil_por exem-

e

plo.

•

Então, o Sr. Ministro reconheceu o fato e me_disse: "Senador, na verda·
de nó5 estamos com difkuldades. no setor de méd~cos-sanitaristas, isso porq~~
üs. mais antigos estão se aposentando. É bem verdade que temos muitos médi:~..·os sanitaristns concursados, mas não vemos Coinõ contratá-los, em face da
proibição de contratos pelo Governo FederaL Não se deseja, com isto, que o
Ministério da Saúdes~ prive do seu verdadeiro papel. O certo, Sr. Presidente
·~ Srs_ Senadores, será o Presidente da Repúl?lica, ao receber uma exposição
de motivOS pOf parte de S. Ex•,n Ministro da Saúde, ondeeie.mostre as suas
difi~.:uldades para o combate Js endemias e a ne_çessidªde de çontratar especialistas para o combate a e..::Mc; doenças, autorize Sua Excelência, o Senh01
Presidente da R~;pública, que se proceda os contratos".
Creio que J;Í a estas horas, com os surtos d_e malária. em diferentes pontns do território nacional, e com o exarcebamento da Doe_r:1ça. de Chagas, S.
Ex~. o Si-. Ministro Arcoverde, esteja diligenciando no _sentido de aumentar o
quadro de sanitaristas do seu Miriistér_io.
.· .
Pnr 1sso, Sr. Presidente e Srs. Seom~mes~pelo trªbalhq_gue atê aqui
feito o Ministério. atualmente dirigido pelo Dr. Waldir Arcoverde_e pel~ sua
esreciali1ada equipe de trabalho, composta de verdadeiros e_ abnegado~ ho-:.
mens da Ciência_, há de sç prever que não-tardará estejamos a apontar desta
tribuna os excelentes êxit~l,o; na luta c9ntra as chamadas_endemias estacionais.

tem-

•
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Só nos cabe, pois, da tribuna desta Casa, louvar a atitude do Ministro e
de seus dignos auxiliares que, brasileiramente, se empenham em resguardar a
população brasileira coii.tra- os •_:ãssaltos'' ~·sua saúde.
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ADERBAL JUREMA NA SESSÃO DE 25-6-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORA DOR SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. ADERBAL JUREM A (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Venho, esta tarde, ocupar a tribuna do Senado para assinalar o convite,
jã aceito, que Q MüliStro-da ~duc_<l,ção ~._C_~,tltura, Rubem Ludwig, fez ao escri~
to r pernambucano Marcos V inícios Vilaça para ocupar a Secretaria de Cultura desse MinistériO~ ·vaga com o desaparecimento prematuro do grande artista -plástico Aloisio Magalhães.
Antes, porêm, de fazer as minhas modestas considerações sobre a importância da Secretaria de Cultura e a personalidade do meu conterrâneo Marcos Vilaça, quero, rapidamente, tratar de um assunto pesSoal, porquanto, an':"
~es-âe vir para esta Casa, eu exerci a prOfissão de jornalista e de radialista
(!nos seguidos, em_ m_inha terra, no Di'án"o de Pernambuco, no Jornal do Commercio, na Rádio Çlube de Pernmitbuco e na Rádio Jornal do Commercio. Posteriormente, como professor universitárió~-tive oportunidade de dar algumas
aulas sobre a profissão de jornalista para os estudan~es do velho e tradicional
esta belecimento~'de ei)Sinó -de segundo _gr~~. _o Ginásio Pernambucano.
Nas minhas aulas, eu tinha a preocupação de dizer aos alunos, ávidos de
conhecimerltós dc!sSa Profissãótão nobilitante, dessa profissão tão difícil, des~
sá-profissão tão -espinhosa que-é a de jornalista, eu tinha, repito, como obrigã.ção de ~o~s~iência-âizer que iYprímeiro dever do jornalista ê informar certo, é -àírtfO-rffiação- verd-adeira. MeSino ciue ele ti;:nha suas convicções: filosóficas ou políticas,-o Jóriiã.lista não p-ode jamáis trair a ·missão de informar.
Mas, informar com a verdade e nunca com a verossjmilhança. Porque há uma
grande diferença, Sr. Píê,siâente, entre verdade e verossimilhança. A verossimilhança se admite nv romance, se admite na prosa de ficção. Embora Pirandello, que todos nós admiramos, embqra se diga que existe uma verdade para
cada pessoa, nós, antigo professor do velho Ginãsio Pernambucano, diziamos aos nossos alunos- a primeira condição do jornalista é informar certo.
Aconteceu atê um fato curioso, na história do jornalismo francês. Certo
jor~al designou um dos seus profissionilíS para aSsistir áos últimos momentos
de um condenado, a fim de que publicasse-uma reportagem que tantos leitores gostariam de ler sobre o_enforcamento, na França, o guilhotinamento de
um condenad_o,_ O joroaJ~ta. jpv~m_ ,ainda, encheu a _cabeça de Calv.ados,
aquele conhaque francês de que Erich Maria Remarque, num de seus livros,
tantos elogios faz. Encheu a cabeça de Calvados, Sr. Presidente, e,__ pela madrugada, lembrou-se da reportagem. Não_bavia mais tempo _de assis!ir ao guilhotinãmeii_t?. Redigiu, então. com a s~a ~nt_eligência, a sua irnagimtção, are-Priffàg~m;- descrevendo, m_inudõsamente,-as· filiim_as- horas- d~quele Condenado e m·andoll- para o ]ornai:
No dia seguinte. o jornal estamPou a reporúigem-, em primeira página,
manchete ocupando todas as colunas e destacando, em negrito, as últimas palavras do condenado. Outro jornal, j'orém,_public;,~~·a_apen~s uma rra!'!e: .. 0 Pr~:;idente indultou o Sr. _Fulano de Tal". Tinha havido um ifldulto, Sr,
Pre.<;.idente. quase na hora d-o h~men{- s~r· ~~ecu~~dÓ. Por 3í -se vê o perigo do
homem de imprensa se basear na sua imaginação ou na falsa informaçãO.
O Jornal de_ Brasília, o tão simp~tico _f!l_~tutin_?•__ ~ dirigido por um con~
rrade da Academia Bwsile-íra de. L~tr;< õ_U sUperinteridido por ele: pOfque
possui uma grande organização jornalístic<i, o esçritor e jornalista Jaime Câmara. Mas, Jâ está o seu filho, que eu conheço, com a respons3hilida9e 1~1
do JOiiwl de --Hra~H1ia.
É preciso que eu diga, daqui desta tribuna, quç da mesma tDaneira que
nós respeitamos a força da imprensa. como antigo jornalista, também des{:jamos-qu((a iinpreósâ_ t-e'speite a_~_ ri<?~SnS cOnôições_-de liomem público, de Sena-

as

dor do República.

-

Vem hoje esta notícia:

-.---- ···g- NOME EM COGITAÇÃO
O nome do médico A-áerbal Jurema, filho do Senador Aderbal

Jilrema. e díretof do HoSPital da L-2. ·continua sendo cogitado para
ocupar o cargo de Secretário
de_ ~o~ran Frejat."

de

Saúde, Com· a possível Substituição
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Até aí, Sr. Presidente, é uma barriga de jornal, uma especulação sem importância. Agora, em seguida, vem a insinuação maldosa:
.
H Em todas as situações de crise no DF grupos políticos ligados
ao Senador se unem em favor da promoção de seu filho."

Ah, Sr. Presidente( Da mesma maneira que o jornalista Jaime Câmara
zela pelo seu filho que dirige o Jornal de Brasl1ia, Aderbal Jurema, cabloco
do Nordeste, não admite esse tipo de insinuação e desafia que provem que
haja grupos políticOs trabalhando, porquanto depois de co-nfirmado, como
espero que já esteja confirmado o Secretário de Saúçie, vão dizer: - "mais
uma vez foi derrotado o filho do Senador Aderbal Jurema.
Esta é uma maneira, Sr. Presidente, sub~reptícia ele procurar minar areputação de um homem público que está há 23 anos erri Brasíila e nunca· saiu
desta Casa para ir ao Planalto solicitar empregos ou pOSiÇões para Os seus:tnvoco todos os ex-Presidentes de República, e o atual, se já pedi alguma coisa
para alguém de minha família.

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bemt
O SR. ADERBAL JUREMA -Tenho um irmão que foi Ministro da
Justiça e Líder de Juscdino Kubitschek de Oliveira e nunca lhe pedi posições
para meus familiares.
Agora vem o Jornal de Brasflia e diz: "Em todas as sitl,!ações de crises no
DF, grupos políticos ligados ao Senador se unem em favor da promoção do
seu filho", jogando o meu filho, que é Diretor de um hospital, posto que ele
conqUistou pelo trabalho e pela capacidade profissional, jogando-o contra o
Secretário de Saúde, quando ambos são amigos e colaboram juntos hã mais
de 7 anos.
Por isso,- Sr. Presidente, a minha indignação vem para esta tribuna.

O Sr. Dirceu Cardoso -

Muito bem!

O SR. ADERBAL JUREMA - J; a indignação de um homem público
que não tem que olhar para trás, como a mulher de Lot. De um homem público que em Pernambuco e em Brasflia tem um apartamento comprado pela
Caixa Económica, e uma casa que foi meti Colégio no RecifC; e o.Senador Dirceu Cardoso lã jã esteve.

O Sr. Dirceu CafdOso -

h verdade.

O SR. ADERBAL JUREM A- E mais nada, Sr. Presidente, coisa alguma. Minha renda extra é um apartamento em Brasília, cujo custo é pago à
Caixa Econômica com o seu aluguel, e uma modesta aposentadoria no IAA.
Vivo do salário de Senador, e é por istO- que sou um dos mais assíduos desta
Casa, porque a minha profissão é ser Senador da República, representando
Pernambuco.
Sr. Presidente, eu vim a esta tribuna de pensamento já feito-, .P~ra Sa-Udar
o convite que o Ministro da Educação e Cultufa fez ã uffi pernambucano p~ra
ocupar a Secretaria de Cultura daquele Ministério~ Qu~ro rCferif-m~ a Marcos Vinícios Vilaça, pernambucano que conheço desde os tempos em que ele,
nos bancos das escolas secundárias, na cidade de Limoetro:Temetia ·a sua colaboração espontânea para os jornais do Recife.
Sr. Presidente, a nossa formação influi muito em nossas vidas. Nós somos sempre o produto do ambiente em que vivemos. Já citei, aqui, a frase
célebre de Osvaldo Aranha: .. Cada homem público carrega sobre seus
ombros a geografia de sua terra".
Po-iSOciin, Sr. Presidente, Marcos Viníci~s Vilaçadelá sªiu aos 17 anos_e__
já era colaborador dos jornais de Pernambuco e eu, Secretário çl;::t Educação.
Ele não veio nie Pedir coisa alguma; ele solicitou pelos j9rnais que -eu construísse mais um grupo escolar em Limoeiro e colocasse, no frontispício do
grupo, não o nome do pai dele, que ê: um eminente cooperativista, mas o
nome de um grande poeta pernambucano --Austro Costa - filho de Limoeiro. Desde essa época, marquei, no escaninho do meu coração o nome de
Marcos Vinícios Vilaça e na minha conta de valores - (todos nós temos as
nossas contas de valores)- a seriedade desse jovem de 1~ 8J!OS que, escrevendo para os jornais de Pernambuco, pedia para a sua terra um grupo escolar e
sugeriu o nome de um grande poeta para seu patrono.
Pois bem, Sr. Presidente, esse homem chegou a Presidente da Academia
Pernambucana de Letras. É célebre a frase de Gilberto Freyre, depois que ele
conseguiu de Paulo Pessoa Gtte-rra, OCfue rambém nos envaidece Porque foi
nosso companheiro aqui, como Senador da República, um prédio condigno
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pára a Academia Pernambucana de Letras. Gilberto Freyre escreveu: "Tão
jóVem e tão presidente".
Tão J-ovem e tão presidente, Marcos Vinícios Vilaça ocupou cargos dos
mais importantes na área administrativa e cultural de Pernambuco. Várias
vezes tentado a se candidatar- ouçam esta revelação, ilustres colegas do Senado - vãrias vezes tentado a se candidatar a deputado federal, inclusiveeu não gosto muito desta palavra inclusive, mas ela saiu- inclusive pelo seu
amigo dileto, ex-Governador e ex-Senador Paulo Pessoa Guerra, que o convidou para se candidatar a deputado federal, ele, que tinha amigos como eu e
outros na militância da deputação, tentando a duras penas a reeleição, disse:
uNão, os espaços do meu partido estão muito bem ocupados". E está aí ele,
hoje, ocupando um ~rgo federal.
E sabem os Srs. Senadores e Deputados que Marcos Vinícios Vilaça, no
Programa de Centros Sociais Urbano!? recebia com a mesma lhaneza, com a
mesma prestimosidade, um deputado do Governo e um deputado da Oposição. Difícil se encontrar na Cârrtai:a dos Deputados e no Senado um parlamentar que faça restrições à conduta de Marcos Vinícios Vilaça quando ele
estava à frente da criação dos Ceritros Sociais Urbanos.

O Si. José Lins -

•

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA- J; com prazer que ouço o nobre Senador José Lins.

O Sr. José Lins- Senador Aderbal Jurema, V. Ex• faz justiça com os
elogios ao Ministro da Educação pelo convite ao Dr. Marcos Vilaça para assumir o Departamento de Cultura daquela Casa. Marcos· Vilaça, um velho
amigo, c~ja iriteligê_ncia pOd~-se d~Cr privilegiada, é, talvez, hoje, uma das figuras mais ·admiradas do Nordeste. Ho_mem de imprensa, escritor brilhante,
ele é também um políli_c_? que honra os nossos quadros. Em Pernambuco,
Mafcos Vilaça representa uma grande esperança não só no domínio da literatura, da imprensa coino da política: Hõje ele já é admirado em todo País.
Conquistou Brasília com uma rapidez extraordinária. Um administrador eficiente, como V. Ex• bem disse, cuidou do programa de desenvolvimento dos
centros urbanos no País com uma independência e com a eficiência pouco vista há muito tempo num programa dessa natl,!rez~. Pernambuco está portanto
de parabéns: sai um pernambucano colhido pela morte, entra um pernambucano joVem é brilhante. Cada um deles m~s culto, mais admirado e mais merecedor do cargo que o Ministro da Educação lhes oferece.

•

•

O SR. ADERBAL JU REMA -Agradeço ao vice:!-íder Jos~ Lins o seu
aparte ãs min'has Iigf:ífas considerações sobr~-a ida de Marcos Vinícios Vilaça
para a Secretaria de CultUra_ do 1\tf!pist~rio da_ Educação.
Sr. Presidente para se verificar o acerto da escOlha de- Marcos Vinícios
Vilaça, basta exai1_1inar o jornal José, que é um jornal que eu gosto de ler pelo
sãbor de sua irreverência, irreverênCia sadia, qUe inOstra a independência dos
seus diretores e também demonstra que o Presidente João Figueiredo está de
fatá__Implantando _a demoçracia neste País. Da mesma forma que, em certa
ocasião, 'um professor americano me deu a fórmula de saber o nível de progresso de um país, pela quantidade de toneladas que aquele país consome de
sodacáustica, também_ nós políticOs sabemos as possibilidades dCmocrãticas
de um país quando verificamos que a imprensa está livre. Estou sendo hones~
to porque e~ estou falando em possibilidades democrâticas e essas possibilidades democráticas, neste período de transição, haverão de nos levar à democracia plena, que não é só desejo da Oposição, ê desejo também do Presidente
João Figueiredo e é o desej9 do orador que vos_ fala. Mas o José- diz:
"MISSÃO PARA UM INTELECTUAL POLITICO

•

•

Para demonstrar seu sentimento por ter que substituir o amigo
morto, ele recusou a festa de posse. Mas para demonstrar sua paixão pela tarefa de continuar o trabalho do malogrado Aloísio Ma~
galhães, renunciou a uma das cobiçadas diretorias da Caixa Económica Federal, posto certamente mais útil às suas ambições políticas
et'n Pernambuco, pelo qual foi suplente de Senador."

Fõí, não; ele é suplente de Senador, ele é o suplente do Senador Nilo de
Souza Coelho.
"Assim, o professor (de Direito) Marcos Vinícios Vilaça assume, na próxirria semana, a Secretaria de Cultura do Ministério da

•

J1Uihode19ln

•

Educação (o. C, do MEC), que envolve o controle da FUNARTE,
Fundação das Artes Cênicas, Fundação Pró-Memória, Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, Museus, TV Educativa do Rio, Rãdia MEC e demais órgãos ligados à arte e à cultura do governo federal.
Antigo Presidente da Academia Pernambucana de Letras e autor de um ensaio revelador sobre a história ç comportamento dos famosos chefes políticos do Nordeste ("Coronel, Coronêis")."
h_ um livro que aconselho aos companheiros que ainda não o leram, que
o leiam - "Coronel, Coronê1s".

•

•

•

uMarcos Villaça vai para a Secretaria de Cultura do MEC com
um compromisso: conseguir da UNESCO o reçonhecimento da cidade de Olinda como Patrimônio da Cultura Mundial, condição importante na luta para preservar a velha cidade pernambucana.
Casado com Maria do Carmo, dono de uma be!~ casa na praia
de Boa Viagem e hã oito anos morando em Brasília, Villaça é um
personagem cordial e obstinado, qualidades que figuraram nos argumentos que levaram o ministro Ludwig a nomeã-lo."

•

Aliás, o Ministro da Educação e Cultura, ao convidá-lo telefonou para
Gilberto Freyre e disse: ·~estou prestando uma homenagem ao mestre, convidando um discípulo seu para Secretário de Cultura".
'' ... mas com uma personalidade estilitica própria que Barbosa
Lima Sobrinho destacou, ao escrever: "A Sociologia do Caminhão
nada fica a dev~r aos estudos dos monográficos, com que se orgulhava a escola Le Play ... "
Isso é dito por Barbosa Lima Sobrinho, um socialista, um homem independente, uril homem de luta, mas o ex-GoVernador de Pernambuco que todos nós admiramos.
"Terra dos extremos que se tocam na geometria da criação literária. Pernambuco tem dado poucos romancistas, muito poucos,
aliás, de projeção nacional. Poetas tivemos e temos dos melhores,
desde um Manoel Bandeira,.." com o seu poema: .. Vou-me embora
pra Pasãrgada."

O Sr. José Uns-- •• .~-.-lá sou amigo do rei''. O resto ê inconveniente para
o momento .

Sr. Presidente, membro da Academia, Pernambucana de Letras e
membro da Academia Brasiliense de Letras, eu tive a honra de saudã-lo,
quando do seu ingresso em nossa modesta Casa de Cultura na capital da República, e comecei a miilha saudação, dizendo: "De repente, não mãis dõ-que
de repente- como gostaria de cantar o inesquecível tr-ovador da músula popular brasileira e poeta amoroso Vinícius de Moraes - o mer.ino dos brejos
de Limoeiro, em Pernambuco, conquistou Brasília", ...

O SR. ADERBAL JUREM A- Mas, o nobre Senador José Lins aqui
também é amigo do rei.

É por isso que eu, vez por outra, gosto de excursionar nas coisas do futu-

ro. Em 1928 -permitam-me os companheiros- eu falei sobre a Capital Federal, localizei-a no planalto goiano, no lugar marcado, dei o nome de
Brasília, falei na sua arquitetura moderna, que estava àssombrando o mundo
e acertei até na distância do_ aeroporto para o centro da cidade.
~-Júlio

Verne!

O SR. ADERBAL JUREM A -Nada de Júlio Verne, apenas um modesto visiOriáiio"- dO- Nordeste.
Pois bem, aqui, dizía eu: "O menino dos brejos de Limoeiro, em "Pernambuco, conquistou Brasília, onde excursiona, na administração pública, com
honras de grão-vizir. Nascido em Nazaré da Mata, chão natal do poeta Mauro Mota ... " - e quem não conhece Mauro Mota'?-" ... e urbe" política que
deu o mandato de Deputado Federal a Joaquim Nabuco •.." - Eu não vou
dizer, quem não conhece Joaquim Nabuco, também'? Mas há um fato importantíssimo: ele foi derrotado, na sua segunda eleição, pelo povo do_ Recife.
O Sr. Dirceu Cardoso -

•

Marcos Vinícios Villaça traz, no seu estilo de escritor pernambucano, a herança cultural gilbertiana."

Apenas, quero dizer a José que ele não tem um só compromisso, o de fazer Olinda património cultural mundial; ele tem um compromisso mais amplo: _é zelar, defender a memória nacional. {Muito bem!)

O Sr. José Lins

•
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Povo ingrato.

O SR. ADERBALJUREMA- Povo ingrato, sim. Por isso que Agamenon Magalhães chamou o Recife, certa vez, de cidade cruel.
Pois bem, Joaquim Nabuco foi derrotado pelo povo do Recife. Joaquim
Nabuco cujos discursos estão nas suas obras completas feitos no Pãtio dQ
Terço, feitos no Pâtio do Carmo, feitos na beira do Rio Capibaribe. Pols
bem, quando Joaquim Nabuco foi derrotado pelo povo do Recife, os pernambucanos de Nazaré, inclusive o meu avô, o velho Manoel Joaquim de
Araújo, foram ao Recife dizer a Joaquim Nabuco: ..vamos elegê-lo por Nazaré da Mata". Foi eleito, pela segunda vez, por Nazaré da Mata.

..0 escritor Marcos Vinícios Villaça chega a esta Casa da cultura brasiliense com uma bagagem de estudos, ensaios e discursos
reunidos em livros que confirmam a tradição pemambucana do estudo objetivo, culto e lúcido.
Pernambuco, na geografia cultural brasileira, sempre apareceu
como um território onde a natureza tropical tem feito de seus intelectuais estilistas muito pouco barrocos, mesmo num Gilberto Freyre, proustianamente cheio de lembranças da casa grande, dos rios,
do massapê, dos animais e do afro-brasileiro da várzea pernambucana.

O Sr. Itamar Franco -

O Sr. Dirceu Cardoso -

S. Ex• é sempre amigo do rei.
É mais do que amigo do rei.

~o~ SR. ADERBÁL JUREM A- f: uma predestinação que
que respeitar.

v. Ex• tem

O Sr. Dirceu Cardoso- Mais realista que o rei.
O SR. ADERBAL JUREMA - " ... um Joaquim Cardozo: "o homem
que dorme é um menino; O bom~m que dorme ê mais que um menino, é um
anjo". Um Austro Costa, um Carlos Pena Filho, um Mauro Mota, um João
Cabral de Melo Neto ... " que descreveu o Rio Capibaribe como um cão sem
plumas,"·~· um Carlos_ Moreira". Um Odorico Tavares que certa vez disse:
''estou tão cansado que não sei se vivo, estõü tão cansado que não sei se morro". Muitas vezes o Senador Oirceu Cardoso sai daqui neste estado de espírito, depois da luta que ele trava com o plenãrio, sai daqui com esse estado de
espírito: "estou tão cansado que não sei se vivo, estou tão cansado que não sei
se morro".
"O menino de Limoeiro é um lírico comedido, quer nos seus discursos
como Presidente da Academia Pernambucana de Letras, onde t:evela grande
poder verbal na oratória", quer nos seus livros e nos seus ensaios. "Homem
fiel às suas origens interioranas", Marcos Vinícíos Villaça leva para a Secretaria de Cultura a experiência de um intelectual nordestino que conhece a
pobreza cultural deste País do ponto de vista de recursos conõmicos mas
sabe da riqueza dos nossos recursos humanos.
'
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muu .. bem! Palmas.)
PROCESSO N• 001035/81

Orçamento do FUNCEGRAF para o exercfcio financeiro de
/982 .

Após receber parecer favorãvel do Conselho de Supervisão do Órgão, o
pedido de alteração no Orçamento Interno do Fundo do Centro Grãfico do
Senado Federal- FUNCEGRAF, para o exercício financeiro de 1982, na
forma dos Anexos I a V, foi aprovado ad referendum da Comissão Diretora,
pelo Excelentíssimo Senhor Senador Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal.
Senado Federal, 28 de junho de 1982.- Aiman Nogueira da Gama, Diretor Geral.

Ju~ho de 1982
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ATA DAS COMISSÕES
COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
I• REUNIÃO(DE INSTALAÇÃO), REALIZADA. EM 23 DE JUNHO DE
1982
As onze horas dO dia Vhite e irês de junho de mil no-Vecentos e oitenta e
dois, na sala de reuniões da Comissão de Finanças dõ Senado Federal, na Ala
Senador Nilo Coelho, no Anexo das Comissões, reúne-se a Corriíssão Mista
de Orçamento criada, nos termos do§ 19 do artigo 90 do Regimento Comum
do Congresso Nacional, para eXaminar o Projeto de Lei Orçamenfáiia da
União para o exercício financeiro de 1983, com Presença dOS Srs. Senadores
José Lins, Bernardino Viana, Lourival Baptista, Raimundo Parente, Almir
Pinto, Gabriel Hermes, José Fragelli, Saldanha Derzi, Martins Fijho, Amaral
Peixoto, Aderbal Jurema e Mauro Benevides, e dos Srs. Deputados Adriano
Valent~ Antonio Gomes, Augusto Trein, Castejon Branco, Delson Scarano,
Honorato Viana, Isaac Newton, João Alves, Josias Leite, Josué de Souza,
Manoel Ribeiro, Mauro Sampaio, Nereu Guidi, Nilson Gibson, Osrnar Leitão, Ossian Araripe, Osvaldo Melo, Rezende Monteiro, Ubaldo Barém,
Vingt Rosado, José Peixoto Filho, Ademar Pereira, Hélio Cainpos e Jorge
Arbage.
Deixam de comparecer os Srs. Senadores Aloysio Chaves, Milton
Cabral, Henrique Santillo, Gastão Müller, Laélia de Alcântara, Evel~sio
Viei.ra e Lãzaro Barboza, e os Srs. Deputados Antonio Zacharias, Diogo Nomura, Maluly Neto, Milton Brandão, José Freire, Olivir Gabardo, Arnaldo
Schimidt, Amadeu Geara, Aluízio Bezerra, Cardoso Alves, Airton Sandoval,
Mário Frota, Iturival Nascimento, Juarez Furtado, Carlos Nelson, Roberto
Freire, Jorge Uequed, Joel Lima, Jorge Ferraz, Juarez Baptista, Milton Figueiredo, Renato Azeredo, Tertuliano Azevedo e Magnus Guimarães.
Constatada a existência de número regimental, assume a presidência, na
forma do disposto no § 2~> do artigo 10 do Regimento Comuni, o -sr. Sériador
Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão.
Em seguida, o Sr. Presidente, Senador Gabriel Hermes, anuncia que irã
proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuí- ·
das as cédulas, o Sr. Senador Gabriel Hermes convida o Sr. Senador José
Fragelli para funcio"nar como esCrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

a

PARA PRESIDENTE:
Deputado João Alves .. -. ........... ~-~ ~"4 ~ ~
~
3_4__ votos
Senador Joiio Lúcio ..............•....•. -····-~·· ..• _. ·--- 1 voto
••

•• 4-

•••••••

PARA VICE-PRESIDENTE:
Senador Saldanha Derzi .............. -.
~~~ ~. ~~~-34votos
Em Branco ..........-.......•.. 4················~····-·-- 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, o
Senhor Deputado João Alves e o Senhor Senador Saldanha Derzi.
Proclamado o resultado da eleição, o Sr. Deputado João Alves assume a
·pr~idênci~ da Comissão Mista de Orçamento e, em seu nome e do Sr. Sena4

••

• -.

••

dor Saldanha Derzl, agradece aos seus ihlsife5 pares a honra com que foram
distinguidos e coniunica que a designação dos Rêlâtores e Relatores-Substitutos das diversas peças da ProPOsta de Lei Orçameiltãria da União
para o exercício financeiro de 1983 será feitã- oportunamente.
Em seguida, o Sr. Presidente submete à discussão e votação as Normas e
Instruções destinadas a regular a tramitaçãO,- na Comissão Mista, do Projeto
de Lei Orçamentária,-- elaboradas em obediência ao disposto no artigo 95 do
Regimento Comum do Congresso Nacional. Não há debates e as Normas são
aprovadas, por unanimídade.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu~ Daniel
Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente, demais membros e vai à publicação.

•

CONGRESSO NACIONAL
Comissio Mista de Orçamento
GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA N• 01/82 - CMO
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista de O iÇamento e nos termos do§ 29 do artigo 10 do Regimento Comum, designo o funcionário Luiz
Vasconcelos, Chefe da Assessoria de Orçamento -e Fiscilização- Fínanceirã da
Cârtiata- dos Deputados, para Assessor Geral da Comissão.
Congresso Nacional, 23 de junho de 1982.- Deputado João Alves, Presidente.
PORTARIA N• 02/82//CMO
Na qualidade de Presidente da Comissão- Mista de Orçamento e nos termos do§ 29 do artigo 10 do Regimento Comum, designo o funcionário José
Pinto Carneiro Lacerda, Diretor da Subsecretaria de Orçamento da Assessoria do Senado Federal, Coordenador-d-a Coriüssão no Senado Federal.
Congresso Nacional, 23 de jUnho de l982.- ·Depuado João Alves, Presidente.

•

PORTARIA N• 03/82/CMO
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista de Orçamento e nos ter~
mos do § 29 do artigo IO do Regimento Comum, designo para Secretariar a
Comissão os seguintes funcíonários da Subsecretaria de Comissões do Senado Federal.
Assistentes:
Daniel Reis de Souza
Carlos Guilherme Fonseca
Auxiliares:
Francisco Guilherme Thees Ribeiro
Sérgio da Fonseca Braga
congresso Nacional, 23 de junho de 1982.- Deputado João Alves, Presidente.

•

•

•
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•
EMENDA CONSTITUCIONAL N• 22
Altera e acrescenta dispositivos à Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos
do art. 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Artigo único. São alterados e acrescentados à Constituição Fedçral os
seguintes dispositivOs, renumerados os atuais artigos de 207 a 212 para, res~
pectivamente, de 209 a 214:
"Art. 15.
I - pela eleição di reta de prefeito, vice--prefeito ·e vereadores,
realizada simultaneamente em todo o País;
§ 59

Nos municípios com mais de um milhão de habitantes, o

número de vereadores serã de trinta e três.

•

Art. 29. . ......•...•......•....•••..•......•..••• · · ..
§ i'
....................... -·-·-·· .... ······ ...... .
a) pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação
de estado de sítio, de estado de emergência ou de intervenção federal;
b) pelo Presidente da República, quando este a entender necessâria; ou
c) por dois terços da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Art 30.

Parãgrafo único.

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

f) será de dois anos o mandato para membro da Mesa de qualquer das Câmar_as, prolbíi:la a reeleição.
Art. 32. Os- deputados e_senadores são ínviolãveis no exercício
do mandato, por suas opiníões, palavras e votos, salvo no caso de
crime contra a honra.
§ 19 Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura seguinte, os membros do Congresso Nacional não poderão
ser presos, salvo flagrante de crime ínafiançável.
§ 29 No caso de flagrantes de crime inafiançável, os autos se-rão r~etiçlo.s, dentro_dç 48 (quarenta e oito) horas, à Câmara respectiva, para que resólva sobre a prisão.
_ § 39 NtJS crimes comuns, imputáveis a deputados e senadores,
a Câm~ra r~?~ctiva,por maioria ãb.soluta, poderá a qualquer momentO, por iníclátÍva da Mesa", sustar O processo.
§ 5"? Nos crimes· contra a Segurança Nacional, poderá o
Procurador-Geraí da República, recebida a denúncia e considerada
a gravidade ·do delito, requerer a suspensão do exercício do mandato parlamentar, até a decisão final de sua representação pelo Supremo Tribunal Federal.

Art. 36. Não perde o mandato o deputado ou o senador investido na função de Ministro de Estado,.Govemador do Distrito
Federal, Governador de Terrítódo, Secretário de Estado e Prefeito
~e Capital ou quando licenciado por período igual ou superior a
cento e vfnte dias, Por motivo cÍe doença ou p3ra tratar de interesses
particulares.

b) não será autorizada a publicação de pronunciamentos que

•

•

envolverem ofensas às Instituições NaciOnais, propaganda de guerra, de subversão da ordem política ou social, de preconceitO de raça,
de religião ou de classe, configurarem crimes coiltra a honra O \.I contiverem incitamento à prática de crimes de qualquer natureza;
c) a Mesa da Câmara dos Deputados ou a do Senado federal
encaminhará, por intermédio da Presidência da Repóblica, pedidos
de ínformação sobre fato ·relacionado com matéria legislativa em
trâmite ou sujeito à fiscalização do Congresso· Nacional ou de suas
Casas;
d) não serâ criada comissão parlamentar de inquérito enquanto estiverem funcionando_ conconUtantefnente pelo menos cinco,
salvo deliberação por parte da maioria da __Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal;
e) não será de qualquer modo subvencionada viagem de congressista ao exterior, salvo no desempenho de missão temporária da
Câmar_a a_ que pertencer o deputado ou senador; e

Art. 39. A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocentos e setenta e nove representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos,
por voto direto e secreto em cada Estado ou Território.
§ 29 Obedeci.do o limite máximo previsto neste artigo, o número de deputados, por Estado, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, para cada legislatura, proporcionalmente à população, com o
reajuste neCessário para que nenhum Estado tenha mais de sessenta
ou menos de oito deputados.
§ 39 Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território
será representado na Câmara por Quatro deputados.

Art. 48. Em qual_quer do~ casos do artigo anterior,a proposta
será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional,
em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em am-
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bas as votações, dois terços dos votos dos membros de cada uma das
Casas.
-

Art. 51.
§ 39 Na falta de deliberação dentro dos prazos estabelecidos
neste artigo e no parágrafo anterior, cada projeto serã incluído automaticamente na ordem do dia, em regime de urgência, nas dez sessões subseqUentes em dias sucessivos; se, ao final dessas, não for
apreciado, considerar-se-á definitivamente aprovado.
§ 49 A apreciação das emendas do Senado Federal pela Cârilara dos Deputados far-se-á, nos casos previstos neste artigo e no §-1 'i',
no prazo de dez dias; findo este, se não tiver havido deliberação,
aplicar-se-â o disposto no parágrafo anterior.

fundações e sociedades de economia mista - seis m~ses; quando
-candidatos a cargos municipais - quatro meses;
d) a inelegibilidade, no território de jurisdição do titular, do
cônjuge e dos-parentes consagílíneos ou afins, até o segundo grau ou
por adoção, do Preside!\ te da &_epública, de Governador de Estado
ou Território, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos
seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo
e candidato à reeleição.
··············~·····.·.:·········~~··-······ ... ···~···~·····
Art. 206. Fieàm ofiCializadas as serventias do foro judicial
mediante remuneração de seus s~rviç!.ores ex__clusí_vamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos atuais títularçs, vitalícios ou
nonieã.do"s em caráter efetivo oU cJue tenham sido revertidOs a titula-

res.

Art. 55.
§ 19 Publicado o texto, que terá vigência imediata, o decretolei será submetido pelo Presidente da República ao Congresso Naciorial, que o aprovará ou rejeitará, dentro de sessenta dias a contar
do seu recebimento, não podendo emendá-lo; se, nesse prazo, não
houver deliberação, aplicar-se-â o disposto no § 39 do art. 51.

Art. 74.
§ 29 Cada Assembléia terá seís delegados indicados pela bancada do respectivo partido majoritário, dentre os seus membros_.

Art. 75. O cálégio eleitoral reunir-se-á na sede d_o Congresso
Nacional a 15 de janeiro do ano em que findar o mandato presidencial.

Art. 148.
Parágrafo único. Igualme-nte na forma que a lei estabelecer,
os deputados federais e estaduais serão eleítos pelo sistema distrital
misto, majoritário -e proporcional. ~-

Art. 151.

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

§ J9
•• ·~. -~- •.•..• ·-· •••••••••.•••••••.• -~· •••..· •.••
c) a inelegibilidade do titular efetivo__o_u interino de cargo ou
função cufõ exercício poSsa influir para perturbar a normalidade ou
tornar duvidosa a legitimidade das eleições, salvo se se afastar definitivamente -de um ou de outro no prazo-éstãbelecido em lei, o qual
não será maior-de seis meses nem merior de dois meses anteriores ao
pleito, exceto os seguintes, para os quais fica assim estipulado:
I) Ministro de Estado, Governador e Prefeito- cinco meses;
2) Secretário de Estado, quando titular de mandato parlamentar e candidato à reeleição - quatro meses;
3) Secretârío ae Estado, presidente, diretor, ·superintendente
de órgão da Administração Pública direta.ou indir-eta, incluídas as

•

•

-· -Art. 207 .. As serventias extrajudiciais respeitada a ressalva
prevista no_arfigo anterior, se~~o ProvidaS-na forma da legislação
dos EstadoS, do Distrito Federa] e dos Ter_ritórios, observado o critério- da nomeação segundo a ordem de classificação obtida em con~
curso público de provas e títulos.
Art. 208. Fica assegurada aos substitutos das serventias extraJudiciais e do foro jUdicial, na vacância, a efetivação, no cargo de ti~tular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a
~ cOnla.i cTriC08.nos de exercício, nessa condição e na mesma serven-

tia, até 31 de dezembro de 1983.

..

. ArL215. Os mandatos dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eJeitos em 15 de novembro de 1982 terminarão em 31 de de-

zembro de 1988.
Art. 216. Nas eleições de 15 de novembro de 1982, os deputa-dos serão eleitos exclusivamente pelo sistema proporcional e seu número, por Estado, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com o reajuste necessário para que nenhum Estado tenha mais de sc;~senta ou menos de oito deputados,
nem sofra redução no respectt~ 1?-_úmero- fixado para a legislatura
iniciada em 1979.

.

Art. Zl7. D disposto no iteiit Il do§ 29 do aà. 152 não se aplica às eleições de 15 de novembro de 1982."

Brasília, 29 de junho de 1982. -AMesadaCâmara dos Deputados: Nelson Marchezan, Presidente- Haroldo Sanford, J9-VicePresidente - Furtado Leite, J9~Secretário -:- Carlos Wilson, 29Secretârio - JoS[Camargo,"}?-Secretário. A Mesa do Senado Federal: Jarbas Passarinho, PresidentePassos Pôrto, ]1'-Vice-Presídente - Gilvan Rocha, 29-VicePresidente - Cunha Lima, 111-Secretário Jorge Kalume, 2.,.,Secretário - Itamar Franco, 39-Secretârio - J utahy Magalhães, 49Secretário.

•

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

•

DECRETO LEGISLATIVO N• 65, DE 1982
Aprova o texto do Acordo concluído 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, em Assunção, por troca de Nota, a 16 de setembro de 1980.
Art. 1o É aprovado o texto do Acordo concluído 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, em Assunção,
por troca de Notas, a 16 de setembro de 1980.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

•
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.Assunção, em 16 de setembro de 1980.
N' 275

MlNISTtRIO DE RELACIONES EXTERIORES

Senhor Ministro,
Como é d_o conhecimento de Vqssa Ex~elência •. o ar~íg_o lp ~o_ Protocolo
de Instruções entre .o Brasil e o _Paraguai para a demarca_ç_ão e Cârâct~f:i~ção
da fronteira Brasil-Paraguai, firmado no Rio de Janeiro em 9 de maio de
1930, dispõe que os marcos existentes nos limites entre os dois Países devem
ser interviSiveís a olhos desarmados.
2. Em vista do surgimento de const_ruçõe_s_sobr~ ãs_ diretr_i_Z~ _ql.!é _J.!rrem
marcos contíguos na linha de fronteira, pertencentes a nacionais de ambos os
países, os delegados demarcadores de uma e de outra parte sugeriram;- na Ata
de 30!- Conferência da Comissã-o· MiSta de Limites e de Caracterização da
Fronteira Brasil-Paraguai, realizada em Assunção em II de outubro de 1977,
que os Governos _respectivos estabeleçam, em conjunto, medidas dispondo
que, paralelamente aos segmentos retilíneos que unem Os marcos contíguos
de caracterização da fronteira Brasil-Paraguai e até uma distânda de--vinte e
cinco metros dentro dº----lerritório de cada um dos dois países, na zOD:a rur-al,
não poderá ser efetuada nenhuma construção nem levantado_s cercas ou muros divisórios de propriedade, ficando a citada faixa- de terreno de cinqUenta
metros de largura destinada exclusivamente ao trânsito.
3. Nesse _contexto, tenho a honra de levar ao conh~cirriento dç Vo-s_sa Excelência que o Governo da República Federativa do Brasil manifest~ a sua
concordância com o seguinte:
a) Representando os marcos de limites erigidos- n.a fron_teira Br~~il
Paraguai símbolos da soberania territorial Q~ amb_Q$; 9~ países, e devendo os
mesmos ser intervisíVeis, conforme es:tabelec~ o ar.tigo 10 cfp ~rQ-~900iº_d~ rOStruções acima referido, os dois Goye_rnos conç;ç:trdam em caracterizar, '!~favés
da Comissão Mista de Limit~s e de Caracterizaç~_o _da Frontçir:a _ Br~sil
Paraguai, no mais breve prazo, a faixa de terreno que se descreve no item
.. b", e adotar, em conjunto ou separadamente, cortfo_rmc:.o caso_.. todas as medidas necessárias_ paTa a desobstrução das dir:etriz.es. gue_unerr~: os marcos
contíguos e fazer que a r_eferida faixa de terreno fique totalmente desocupada
e habilitada exclusivamente para o trânsito.
- - - -b) Paralelamente aos segmentos retilíneos que unem os marc-os contíguos de caracteriz51.ção_ da fron~eij'a Brasil-Pa.~aguai, e._~té_ Uma distâi!cia de
vinte e cinco metros pata dentro do território de cada um dos paíSes~ óã. Zona
rural, não poderá ser elevada nenhuma construção, cerca, plã.rifação ou __qualquer outro tipo de obstáculos, ficando em conseqü~ncia a referida faíxa de
terreno de cinqUenta metros de largura destinada exclusivamente ao trânsito.

4. A presente nota e a de Vossa Excelência, desta. çlata e de idêntico teor,
constituem ajuste entre nossos Goyernos, _complementar ao referidO .Protocolo de Instruções.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
da minha mais alta consideraçã_o.
a) Fernando Be/fort Beth/em

•

Excelênci~

os protestos

Asunción, 16 de setiembre de 1980
A Su Excelencia
Gral. de Ejército- (R) Fernando Belfort Bethiem
Embajador Extr_aor_dinarip Y Plenip_qtenciario
d~ la RepúbliC? __ Federa~iva dei Brasil
Asunción
Seiior Embajador
Como es de conocimiento de Vuestra Excelencia, el Artículo lO del Protocolo de Instrucciones ~ntre el Paraguay Y el Brasil para la demarcación y
caracterizacióit-deTãTronfera Paraguay-Brasil, nftnado en Rio de Janeiro el
9 de Mayo de 1930, -dis{Jone que-los histos existentes en los límites entre los
dos países debe_n ser" intervísibles a simple vista.
2~ -En _vista :de la aparicíón de construcciones ·sobre las directrices que
-unero-'---hitO-s cOTttíS:uóS en-Ia linea de ffonteras,. pC:rieriecientes a nacionales de
ambos países, los delegados demarcadores de una y otra parte sugirieron, en
el Actã d_e I' 30~. Conrerençiã--de-la -corrilsión Mixta de Límites y de Caracterización de la Frontera Paraguay~Brasil, realizada en Asunción el II de octubfe de 1977, que los Gobiernos respectivos establezcan, em conjunto, medi·d3.s díifpáiiieildo que, paralelamente a los segmentos rectilíneos que unem los
hitos coÔÜgtiOS -de caácteriZacíón de la frontera Paraguay_:._Brasil y hasta
una distanciá de veinticinco- metros dentro dei territorio de cada uno de los
dos países, em la zona rural, nO se podrá efectuar ninguna construcci6n ni se
podrán levantar cercas o muros dívisorios de propiedades, quedando la cita_dª faja de t~rr~nQ g_e ~_i.flçue_r.1t_a J!1~tros ~e ancho destinada exclusivamente al
_}rân~~to. __
3. ~n ~-~_co_nt~_tf:!! __ ~_ng_o _elh?J!Or_d~_ po:"er e~ c?nocimierito de Vu~stra
Excelencia c}ue -el Gobiern-o-di ia RepÍlbliCidet Pãra_gUay manifiesta sU a_cuerdo con lo siguiente:
a) RepreseOtando los hito.s limítrofes erigidos en la frontera ParaguayBrasil símbolos de la soberanía territorial de ambos países, y debiendo los
mismos ser intervisibles, conforme lo establece el Artículo 10 dei Protocolo de
Instrucciones arriba mencionado, los dos_ Gobiernos concuer_dan en caracterizar, a través de la Comlssió.n Mixta ele Limites y de Caracterización de la
frontera Paraguay-Brasil en el más breve pi azo, la faja de terreno que sedescribe en el apartado (b) y adoptar, en conjunto o separadamente, según sea el
caso, todas las medidas necesarfas para la desobstrucción de las directríces
que unen los hitos Contiguos y hacer que dicha faja de terreno quede totalmente desocupada y habilitada exclusivamente para el trânsito.
b) Paralelanlene a los segmentos rectilírieos que unC:m iOs hitos conti--~~os de_ ~racterización _ ~e la frontera Paraguay-Brasil, y hasta una distancia
de vein~~~inco ffiétrOs-~~~tro dd teriitódo de cada UnO d-e Tos dos paíseS, en la
zona qual, no que se pedrá -levariúi.r rihlguriã-i::oi1stiucción, cerca -platación o
cualquiera otra clase de Obstáculos, queda rido en consecuencia la referida faja
de terreno de cicuenta metros de ancho destinada exclusivamente ai tránsito.
4. La presente Nota y la de Vuestra Excelencia de esta fecha e idêntico tenor constituyerú.i"n aJuSte eiitre -nue-stros GÕbiefnos,c cô'ffiplementario ·ai referido Protocolo d_e lnst_rucciones.
AprovechO la oportunidad para renovar a Vuestra Excelência las protestas de mi más alta cons~deración. - Alberto Nogués.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da ConstitUição, e eu, Jarbas Passarinho, Presidente do Senado federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 66, DE 1982
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Amazónica concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981.
Art. I• É aprovado o texto do Acordo da Cooperação Amazônica concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da R~pública da Colômbia, em Bogotã, a 12 de março de 1981.

•

Art. 2•
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A Sua Excelência o Senhor Doutor Alberto Nogués,
Ministro de Relações Exteriores.

•

Quarta-feira 30

Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação .

Senado Federal, 29 de junho de 1982. -

Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
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ACORDO DE COOPERAÇÃO AMAZÓNICA ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA COLÔMBIA

serviços eficazes a seus nacionais, levando- ein é:onia as- disposições legais de
cada país sõbre a màtéria.

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Colômbia,
-Animados pelo firme propóSito· de criar condiÇOeS para que a Crescente
amizade que une os dois povos se tradUzã, Cadã vez mais, ein realidades benéficas para as duas nações;
Certos de que a exploração racional de seus recursos amazónicos constituirá uma valiosa contribuição ao esforço constante que realizam para elevar
o nível de vida de seus povos, mediante a progressiva utilização das riquezas
naturais e da potencialidade económica da Região- Amazônica;
Considerando a co_nveniência de promover a mais estreita colaboração
entre os dois países com o propósito de conservar o meio ambiente e alcançar
o racional aproveitamento da flora e da fauna de seus respectivos territórios
amazónicos, de conformidade com os princípios consagrados no Acordo
para a Conservação da Flora e da Fauna dos Terrítórios AmazôrtiCos, de-20
de junho de 1_973, bem como de favorecer o estabelecimento dp lJD:la adequada infra-estrutura de transportes e comunicações -entre seus territórios amazónicos; e
Inspirados pelo desejo de complementar, por meio da c_o_laboração bilateral, os propósitOs e objefiVos do Tratado de Cooperação Amazónica, e dentro do quadro estabelecido pelo Artigo XVIII do referido Tratado,
Resolvem subscrever o presente Acordo:

De conformidade com o disposto no Acordo dC Cooperação Sanitária,
as Partes Contratan_t§. ~omprometem-se a fomentar, através das unidades sani~rias _fixas localizitd~ nas áreas fionteiriças e _dos serviços fluviais ou
aéreos de saúde, o estudo e a execução de medidas tendentes ao melhor controle das enfermidades que afetam as comunidades brasileiras e colombianas
na Região AmazóniCa.

ARTIGO I
As Partes Contratantes decidem.· empreender uma cooperaÇão dinâniica
para a realização de ações conjuntas e para o intercâmbio de suas experiências nadonãis eni matéria de desenvolvimento regional-e de pesquisa científica e tecnológica adaptada à Regiã_o amazónica, com vistas a lograr o desenvolvimento harmóniCO de seus respectivos territórios amazónícos, em benefício de seus nacionais e preservando adequadamente a ecologia da zona.
ARTIGO II
Levando em conta a importância da navegação fluvial na Amazôriia,
ambas as Partes estudarão a possibílidade de estabelecer um serviço regular
de navegação para o transporte de passageirOs e carga -riOS- rios AmazOnas,
Içá-Putumaio e Negro, segundo as disposições dos Tratado~ .. <\.cordas vigentes entre elas, respeitadas as normas legais internas· de cat
te sobre a matéria.;>,RTIGOIII
Dentro do propósito indicado no Artigo anterior, asPa . ~ordarão·o
levantamento de cartas hidrográficas dos rios Amaz...on--ª.S, ·~ uetá, JçãPutumaio e Negro, com vistas a facilitar e assegurar a navegação das embarcações dos dois países que sulcam os referidos rios, bem como a realização
dos estudos e trabalhos indispensáveis para a melhoria da navegação dos rios
lçá-Putumaio, Caquetã e Negro.
ARTIGO IV
As Partes dispõem-se a efetuar estudos preliminares para a interconexão
viária, com vistas a harmonizar projetes e program-aS exiStentes em cada pafs.
Com este propósito, as Partes permutarão as experiências de toda ordem que
possuam sobre o assunto.
ARTIGO V
As Partes Contratantes examiii.3.i'ão a possibilidade de estabelecer serviços aéreos regulares entre as principais localidades de suas respectivas regiões amazôriicas.
ARTIGO VI
Nas zonas amazôrticaS-lirnítrofes, as Partes Contratantes procurarão
cOoperar no campo das telecomunicações, com a finitlidade de proporcionar

ARTIGO VII

ARTIGO VIII
As Partes resolvem cooperar na adoção de medidas para a racional utilização dos recursos naturais das respectiVas regiões aniazónícas vizinhas, conjugando esforços para a defesa fito-sanitária e anilnal.
·

•

ARTIGO IX
Fica estabelecida úma Comissão Mista de Co_operação Amazónica
Brasileiro-Colombiana, que se encarregará da coordenação d_os projetes estabelecidos no presente Acordo e de outros programas de interesse comum
com vistas a_o desenvotvimeQto harlnônico de suas respectivas regiões amazónicas vizinhas.
A ComissãO será formada por duas Seções nacionais, coordenadas pelos
respectivos Ministérios das Relações Exteriores; celebrará reuniões quando e
onde os dois Ministérios o considerem conveniente.
ARTIGO X
Com vistas à defesa e conservação de espécies da fauna e da flora amazónicas de interesse científico ou económico, e a sua eventuafindustriafização, o
Ministério do Interior do Brasil e outros órgãos brasileiros competentes na
matéria, e o Instituto Nacional dos Recursos Naturais Renováveis e doAmbiente, da Colôqtbia, procederão, mediante coordenação entre eles, à realização das seguintes atiVidades:
a) interéâmbio rCgiilar de -informações sobre as políticas, programas,
planos e textos legais relativos à conservação e ao desenvolvimento da vida
animal e vegetal em seus respectivoS territóiios--ãrriazônicoS;
b} permuta de dados básicos sobre estudos e pesquisas relativos aos recursos naturais e do meio ambiente de seus territórios amazónicos;
c) prosseguimento de estudos de projetes diversos de interesse comum
em seus respectivos territórios arilazôniêos;
d} _ord~n'ª-meç_tg~~º-~-~ç_çoperação mútua para regulamentar os processos
bioecotóiicos inerC:ntes à nora·,-fallnã, ao meio ambiente de seuS respectivos
territórios anlazônicos;
e) realização de reuniões de coordenação entre seus funcíonârios féCilicas, sobre temas específico_s;
f) colaboração na elaboração e execução de programas binacionais ae
controle e rep_ressão do tr~_~co ilicito de produtos da flora e da fauna amazónicas.

e

ARTIGO XI
O presente Acordo, para sua aprovação, será submetido aos trâmites estabelecidos em cada país, e entrará em vigor na data em que se efetue a troca
dos respectivos Instrumentos de Ratificação.
ARTIGO XII
A vigência do presente Acordo é indefinida, a menos que uma das Partes
o denuncie. A denúncia surtirá efeito 180 dias após o receJ>imento da notificação cOrrespondente.
Feito em Bogotá, D.E., aos 12 dias do mês de março de 1981, em dois
exemplares, nas línguas portuguesa e espanhola, sendo ambos igualmente au- têntícos.
Pelo GoVerno da República Federativa do Brasil: Ramiro Savaiva Guerreiro.
Pelo Governo da República da Colômbia: Diego Uribe Vargas.

•

•
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Faço saber que o CongressO-Nacional aprovou, nos termos d_o art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 67, DE 1982
Aprova o texto do Acordo concluído entre o Governo da República Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, para a Coordenação de Consignações e Uso dos Canais
de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada na Faixa de Ondas Métricas (88-108 MHz), em Montevidéu, a 8
de julho de 1980.
Art. I• É aprovado o texto do Acordo concluído entre o Governo da República Argentina, o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, para a Coordenação de Consignações e Uso dos Canais de
Radiodifusão Sonora em Freqilência Modulada na Faixa de Ondas Métricas (88-108 MHz), em Montevidéu, a 8 de julho de
1980.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

•

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLCA ARGENTINA, O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI PARA A
COORDENAÇÃO DE CONSIGNAÇOES E USO DOS CANAIS .DE
RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQÜENCIA MODULA]) A NA
FAIXA DE ONDAS METRICAS (88-108 MHz)

O Governo da República Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai
Decidem celebrar o presente Acordo:

ARTIGO I
Objeto do

dações da COriliSsão de Estudo x;. do Comitê Çonsultivo Internacional deRa-

diocomunicaÇões (CCIR) Genebra> 1974. _
ARTIGO III
Canalização
l.

A faixâ-Sitilada entre 88

2. Para o serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada, estão atribuídos os canais relacionados na Tab_ela I que m()stra o número docanal e a freqUência central correspondente.

Acord~

TABELA I

O presente Acordo se aplica às consignações e uso dos canais de radiodifusão sonora em freqUência modulada na faixa de ondas métricas (88-108
MHz) nas zonas de coordenação_estabelecida~_Jl9_ Artigo V.

ARTIGO Il

Atfíliliição de canais para emissoras de FM
CJI.NAIS

FREJ.:IZOA

1. Administração

cada Governo, competente para intervir no cumprimento e eXecução do_ presente Acordo.
2.

Estação Radiodifusora em Freqüência Modulada

:1:: uma estação autorizada a transmitir sons medíante emissão enl fre-

qUência modulada na faixa de 88 a 108 MHz e destinada principalmente à recepção pelo público em geral.
3.

Canal de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada

R uma falxa de largura igual a 200 kHz, indicada por sua freqUência central, compreendida entre as freqUências 88 e 108 MH~.
4.

Potência Efetiva Irradiada em uma Oireçào ( ERP)

E. a potência fornecida à antena, multiplicada pelo ganho da antena nessa direção.
5. Ganho da Antena

~=

C.i\..~AL

~'"'=
{MH:z:)

(.MHz)

201

88,1

235

94

~9

269

202

88,3

236

95,1

270

10119

203

88,5

237

95,3

102,1

10117

204

88,7

236

95,5

2'71
212

205

88,9

239

9517

213

102,5

206

89,1

95,9

274

102,7

207

89,3

208

89.

21J9

89.7

210

89.9

2ll

102,3

90,1

240
241
242
243
244
245

96,9

219

1.03,5
103-,7

212

90.3

246

97 , l

2ao

103,9

213

90.

s

247

97,3

281

104,1

214

90,7

246

97

,s

282

104,3

s

96,1

275

102,9-

96,3

276

103,1

s

277

103,3

96,7

278

96,

2lS

90,9

249

97,7

283

104,5

216

91,1

250

97,9

284

104,7

217

91-,3

251

98,1

28S

104,9

218

91,5

252

98,3

286

105,1

219

91,7

253

98.5

287

105,3
105,5

220

91,9

254

98.7

268

É a relação entre a potência_nec_essãriã na entrãda da ante)la_de-teferên-

221

92,1

255

98,9

;a9

10_5, 7

cia e a potência fornecida à antena em queStãO pará que ambas produzam, em
uma direção dada, o mesmo campo à mesma distância. Tomar-se-ã como antena de referência o dipolo de meia onda isolado no espaço (222 mV fm a 1
km para 1 kW de potência irrãdiada).

222

92,3

256

_99 ,1

2_9_0

105,9

6. Serviço Subsidiário de Freqüência Modulada ou Serviço Especial Multiplexado de Freqüência Modulada

•

CAN'AL

(MHZ)

DtifimÇões
É o organismo ou departamento governamental de telecomunicações de

e 108 MHz.encontra-~e dividida em 100 ca-

nais de 200 kHz de largura.

Serviço que, aproVeitando O-sistema de tfaiisrtiiS-sãõ fnültiplex de radiodifusão, permite transmitir-u-m ou mais tonS sti:persôniéós IDoduhldos em frequência, Juntãiri.Cnte confO programa do servio normal, para ser recebido por
assinantes que contem com receptores especiais.
7. Os termos e símbolos utilizados no presente Acordo que não estiverem aqui definidos, serão aplicados conf?rme estão definidos nas reco~en-

223

92,'5

257

99 ,J

291

106,1

224

92,7

>58

99,5

292

106,3

225

92.9

259

99.7

293

106,5

~2~

:>J,;.

294

106,7

93,3

'""
261

99,9

227

100,1

295

106,9

228
229

93,5

262

100,3

296

10711

93,7

263

100,5

297

107,3

230

93,9

264

100.._ 7

298

107,5

231

94,1

265

100,9

299

107.7

232

94,3

266

101,1

300

107,9

?33

94

,s

267

101,3

234

94! 7

268

101,5
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ARTIGO IV

Dh•isãiJ-da Faixã de 88- IM MHz
Esta faixa se dividirá eril 3 (três) sub·faixas de acordo com as categorias
das estações definidas no Artigo IX e segundo o quadro seguinte:
CANAIS NO

CATEGORIA

201 a220~
221 a 290

-Baixa Potência
-Altã Potência
Média Potência
Alta Potência
Média Potência
Baixa Potência

291 aJOO

Junho de 1982

2. A proteção da área de serviço das emissoras que operam em canais
entre 20 I e 220 será aSSCgurada no Contorno F (50,50) Segundo as relações de
proteção espe_cificadas neste Artigo entre o sinal desejado F (50,50) e o sinal
interferente F (50,50), de acordo com a separação em kHz.
3. A proteção da área de serviço das emissoras que operem nos canais
entre 22 r e 3_00 Será -a-ssegurada no contorno F (5Q,50) segundo as relações de
proteção especificadas neste Artigo entre o sinal desejado F (50,50) e à sínal
- interferente F (50,10), de açorda com a s~paraão em kHz.
ARTIGO VIJI

Classificação das Estações
As e_staçõe_s serão classificadas em Classe I, II, III, IV e V, definídas por
seus requisitos máximos· e mínimos eqtiivafeittes, especificados nas Tabelas
II e III.

•

TABELA II
ARTIGO V

Requisitos MáxiOlos EiluiVãfenfeS-

Zonas de Coordenação
l. As zonas de coordenação estão constituídas por faixas cuja largura
com relação ao território de cada um dos países será medida na c;iireção de
cada paíS a pcirtir do ponto que se indicará, segundo o limite qüC corresponda:
- limite teirestre: a largura da faixa Será medida deSde-est"e-liffilte; -limite lacustre, fluvial ou- nlarítim-o~ a largura da faixa será medida
desde a costa do país vizinho.
A largura da faixa desde o limjte até o território de cada país, para as categorias das estações est<ibetecidas no Artigo IX, será a seguint~:
-baixa potência (cariais 201 a 220): 124 kin-O-~ · · -· - o.
- baiia potênCia (cruiilis- 29 [ a 300): 330 km
-.média potêncía:- 373' km
-alta potência: 395 km
As zonas de coordenação se encontram traçadas no mapa que constitui
o Apêndice 1.
2. Se uma Administração, ao pretender uma nova consignação, tiver
dúvida sobre a inclusão dessa consignação em urna das faixas descritas no
parágrafo I deste Artigo, deverá considerá-la sempre incluída em tal faixa e
cumpri rã em c-onseqíiência, o procedimento de notificação e- consulta previs.~
to no Artigo XIII.
- -- ARTIGO VI

çr.ASSE

{1)

I

(20 dBk)

100

II

25

(14

(50 ,50)

{2)

(km}
{3)

150

85

DJ:IK/

;:.

"

I li

s

{ 7 dBk.)

30

IV

1

( o

dBk)

30

"

0,25

(-6 dBk)

30

15

v

20

I

Nota: POderão -Ser -utilizados valores de potências e ~~tura~ _d_e antenas
diferentes dos aqui especificados, C(;m-a CorlOiÇãO-âe qúe oS cOntOrnos resul~
tantes destes valores não excedam aos especificados na coluna (3).
TABELA III

Rf!êtlJt~~tO.TMfhli~ô.~. E,C,_ijJVljjêir~e~I'OTZllClA EFE.crv;.
IRRADIADA ER~'

Tolerância de freqüência

;,:,7UR..'\

~·~::o;;;,;

DA }\.."JTENA

(KW)

{m)

(l)

(2)

COt<TOP.N-0

DE

250 11V/m
F {50 .. 50)
(k.m) .
(3).

63

75

Maior que 25
{14 dBk)

2. - Desvio de freqüência
O desvio tnãximo de freqilência é de+ 75kHz, definido com correspondente a 100% de modulação.

!- ,:-:- +-:-·-: -:-:~-~·~:~-:------ .~- -~:~ -~- - - ~- - _-,:·-~o - - t- - _- - -_,-:s_o,~1v

Polarização

Os sinais Irradiados terão, preferencialmeD.te, polarização horizont~l.
4. A potência efetiva irradiada e a altura da ante~a d~ uma estação.de_-_
verão ser tais que não sejam últl-apassadaS- ãs distâncias fiXadas na cOluna 3
da Tabela II do Artigo VIII.
ARTIGO VII

Maior que 0,25
(-6 dBk)

- - ·- - -

!'}ota: POderão ser y:tiliz_ados__y_alqr~s d~ potências e alturas de antena di~
ferentCs dos aqui esPecificados, com a condição de que os contornos resultantes destes valores não sejam inferioreS aos- especificados na coluna (3).
As estações de classe V nãO têm requisitOs mínimoS- especificadoS.

e

Proteção
I. Fixa-se o contorno de 250 uVfm de cada emissora, como limite de sua
área de serviço, aplicando~se para fins de p/anejamento as seguintes relações
entre sinal desejado e interferente, neste contorno.
- ,
Separação dos
canais
(kHz)

2501'V/m

CLASSE

A tolerância de freqUência -do transmissor será de + 2 kHz.

3..

DIS7,'.-'.:C!A AO
CONTOR.'lO DE

{m)

F

Normas de Trcifzsmissão
I.

ALTURA 1-'~D!A
DA A~J·r:::::-<A

POT!tNCTA EFETIVA
IR.RADil\OA ER.P
(kW)

Relação de
protec;ão

A potência efetiva irrã.diada a altura mêdia da antena deverão s~r sele~
cionadas de tal forma que, no limite da ârea de serviço consignada ao canal
correspondente a outro pa[s, se assegurem as relações_de proteção estabeleci~
das no presente Acordo.
Pata os fins deste Acordo, considerar~se-â que um si~ tema irradiante di~
~-retiVêfilâCq::lOde--ser-atehuado em mais de 15 (quinze) dB com relação à irra~
diação máxfma.

•

ARTIGO IX

Categorftis das Estações

o
+
+

200
400

50:1

2:1
1:10

I.

Alta Potência

_ Nesta categoria se incluem as estações de Classe I.

2.

1\lédia Potência

-Nes1a categoria se "iitcluem as estações de Classe II e III.

Observação: No caso de canais afastados de+ 600kHz, é suficiente que
uma estação não esteja localizada dentro do contorno protegido da outra.

3.

Baixa Potência

Nesta categoria se incluem as estações de Class_e IV e V.

•
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ARTIGO X

Predição dos Contornos de Intensidade de Cainpo
l. Para a predição dos contornos protegidos_e interferentes se utilizarão os gráficos das figuras I e 2 do Apêndice 2. Os gráficos dessas figuras estão confeccionados supondo uma potência efetivaTrradiada de_ 1 kw com polarização horizontal e uma antena receptora localizada a 10 metros de ~~~~ra.
2. Para se obter nos gráficOs das figuras I e 2 do Apêndice 2 a distância na qual se produz uma determinada intensidade de campo, com uma
ERP diferente de I kw, se deverá levar em conta a__relação~ em d_B, existente
entre a potência por considerar e a de I kw e então _subt_raf-la do valor da in..
tensidade de campo em dBu para a altura de antena considerada.
3. A altura média da antena transmissora, a ser empregada nas predições descritas nos parágrafos anteriores, serâ a altura do centro de- irradiação da antena sobre o_ nível médio do terreno. Este nív_el se determinará
na ãrea compreendida entre dois círculos-de 3 e 15 km de raio corri centro na
antena transmissora e calculando a média das alturas ao longo de 8 radiais
igualmente espaçadas, uma da~ quais esta rã dirigída para o norte geográfico.
Deverâ ser levantado o maior número possível de cotas em cac;la radial _(n_o
mínimO 12), tomando _corno cota zero_a corre~pondente à do nível dÕ mar. A
·altura média da antena se obtém pela diferença entre a altura do centro de irradiação da mesma e o nível médio do terreno, ambos referidos à cota zero.
4. Ao se utilizar aS Fíguras 1 e 2 do Apêndice 2, no caso da distância
resultar inferior ao menor Valor apresentado nos grâficos, esta distância serã
desprezada.

ARTIGO XI

Separação entre Estações
I. A Tabela IV apresenta a separação mínima exigida para o compartilhamento entre as estações, cujos requisitos máximoS equiv~lentes são in~i
cados na Tabela TI do Artigo Vlll do presente Acordo.

TABELA IV
Separação exigida entre Estações (km)

requeridos no mencionado forrouláriot à ou às Administrações dos países
cujos territórios estão compreendidos nii zona de coordenação correspondente à emissora de que se trata.
2. Fixa-se um-Prazo de 60 (sessenta) dias corridos para que a ou as adminlstraÇõ6S notificadas formulem sua oposição tecnicamente fundamentada, se for o caso, à nova consignação ou modificação. Este prazo será contado, segunçio o- ~eio de comunicação empregado, desde a data da respectiva
"'Confin:il-àção de Entrega" (Capítulo XI, ponto 4 --Instruções para a Exploração do ServiÇo Público Internacional de Telegramas- Ed. 1977CCITT, Genebra, !976) ou do "Aviso de Recebimento" (Artigo 42 -Convênio Postal Universal, Lausanne, 1974).
3. Se a Adminis"tr:ição notificada acusar o recebimento dentro dos 10
(dez) dias subseqUentes à data da "Confirmação_da Entrega" ou do "Aviso
de Recebimento". segundo o meio de comunicação empregado, o prazo esta--belecido no parágrafo 2 deste Artigo será contado desde a data de recebimento desta última notificação.
4. Se existir opOSição t6criícãmCn1e fundamentada, formulada no prazo correspondente, a nova consignação ou modificaÇão não poderâ ser realizada até que se chegue a um acordo com a ou as Administrações que se opuserem. Este acordo en_trará em vigor quando do intercâmbio, entre as Administrações, das respectivas- cOinünié:ições de aprovação. Para os fins do presente Acordo, entende-se por ''oposição tecnicanieiite funda-mentada" a formulada com base nos crftérios técnicos de compartilhamento de canais e das
tabelas de r_equisitos máximos e míním_os equivalentes; estabelecidos no presente Acordo (Artigo IV, VIl e Vlll).
- 5. No caso de não have_r oposição tecnicamente__ fundamentada ou
transcorrido o prazo mencionado no paiâgrafo 2 ou no parágrafo 3 do presente Artigo, a Administração notificante ficará autoriz_ada a realizar a nova
consigriã.Ção ou modificação notificadas, sempre em conform_ídade com os
critérios técniCo-S-estabelecidos no presente Acõi-do. Não obs.tante, a Administração notificante comunicarã-óficialrnente essa situação às outras Administrações, fornecendo os dados indicados no '"Modelo de Formulário" (Apêndice 4 do presente Acordo).

6.

Se urna estação pertencente a alguma das Administrações causar indentro da área de serviço limitada pelo contorno de
250 uV Jm em alguma estação de outr-a Administração, a Administração da
estação que se considere interferida notificará tal fato à outra Administração, indicando as características_ técnicas e dados estabelecidos no Apêndice 8 do Regulamento da Radiocomunicações, Genebra, 1976, ou o correspondente do Regulamento de Radiocomunicações em vigor.
Neste caso, a Administração responsável deverá adotar imediatamente
as medidas necessârias para eliminar as interferências prejudiciais.
7. Quando as estações incluídas no Apêndice 3 do presente Acordo forem instaladas com antenas diretivas, as Administrações se comprometem a
comunicar este fato em conformidade com o '"Modelo de Formulário" do
Apêndice 4 deste Acordo.
terferência"~: prejudiciais

~

ALTA
ALTA
POTE:NCIA POTE:-<CIA
X

~DIA
ALTA
POTeNCIA POTENCIA

X
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MeDIA
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X
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X

X

i".!: DIA
POT:E:NCIA

BAIXA
BAIXA
POTeNCIA POT!:NCIA
CANAIS

CANAIS

.. .

.

201

291
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ART!G(YX!V

Cooperação e Intercâmbio de Jnformaçã_o Permant;nte
2. As distâncias entre estações, especificadas na Tabela IV, foram determinadas considerando-se antenas com irradiação óriidirecionaL
ARTIGO Xll

Quadro de Consignação de Canais
l. O Apêndice 3 .. Quadro de Consignação de Canais do Serviço de
Radiodifusão Sonora em FreqUência Modulada em Ondas Métricas localizadas na Zona de Coordenação", no qual figuram as consignações de cada
Adminisffação, faz parte integrante do presente Acordo.
2. As consignações Incluídas_ no Apêndice 3 deste Acordo foram feitas
considerando-se antenas com irradiação onidirecional.
3. Poderão realizar-se novas consignações ou modificações nas características técnicas das estações incluídas no Apêndice 3, sempre em conformidade com as disposições do presente Acordo.
ARTIGO Xlll

•

Procedimento de Notificação e Consulta
I. Qualquer nova consigtiação ou modificaçã-o das características técnicas indicadas no .. Modelo de Formulârio" do Apêndice 4, referentes às estações incluídas no Apêndice 3, deverão ser notificadas~ contendo os dados

Com o propósito de estabelecer um sistema de.~onsulta permanente, os
Governos comprometem-se, por intermédio de suas respectivas Administrações, a trocar informação e cooperar entre si com o objetivo de reduzir, ao
mínimo, as interferências prejudiciai"s e obter a máxima eficiência no uso do
espectro radioçlétrico.
ARTIGO XV

Reuniões Periódicas
1. Com a fimi.lidade de resolver, de comum acordo~ os problemas que
se apresentem com relação ao cumprimento do presente Acordo, os Governos concordam que suas respectivas Admiriist"r"aÇões.realizem reuniões com
utn:ã perio_dicidade de 2 (dois) anos, com sede rotativa nos 3 (três) países, as
quais deverão ser precedidas de troca de informação pertinente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
2. Não obstante o prazo previsto no parágrafo I do presente Artigo, e
com a finalidade de verificar o cumprimento do presente Acordo, os Governos concordam que suas respectivas Administrações celebrem a primeira
reunião dentro do prazo de 1 (um) ano a contar da data de entrada em vigor
deste Acordo, com _sede no país que corresponda, na época, seguindo o sistema de rotatividade estabeleCido no parâgrafo I. Tal país deverá formular os
convites pertinentes com antecedência de 3 (três) meses.
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ARTIGO XVI

ARTIGO XVIll

Notificiições e /ntercãmbio de Correspondência_

Aplicação Provisória

Todas as notificações a que se refere o Artigo-XVll e intercâmbio de correspondência que se fizerem necessários em virtude do presente Acordo deverão ser dirigidos às respectivas Administrações de cada Governo e aos seguintes endereços, que serão considerados válidos até que, através de comunicação formal, sejam modificados:

Este Acordo se aplicará proVisoriamente a partir da data de sua assinatura ã.té sua entrada em vigor ou até o momento em que duas das Partes notifíquem sua intenção de não se torriar parte do mesmo.

Administração da República Argentina:
Secretaria de Estado de Comu-nicaciones
Dirección Nacional de Telecomunicaciones
Sarmiento 151, 49 Piso
T.E. (I) 33 73 85/ 30 80 52
Telex: 2.1706- SECOM - AR
1000 - Capital Federal - República Argentina

ARTIGO XIX
Entrada em Vigor

O presente Acordo entrará em vigor, sem prejuízo do disposto no Artigo XVIII, da data em que o Ministério das Relações Exteriores da República
Federativa do Brasil notificar os Estados que o assinaram, do depósito do segundo Instrumento de Ratificação.
ARTIGO XX
DenúnCia

O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer das Partes me- -diante notificação escrita, diii&ida ao depositário, cessando seus efeitos 180
(cento e oitenta) dias após a d:ita da notificação de denúncia às Partes.
A denúncia efetuada por-uma das Partes não afetará a vigência do
Acordo entre as restantes.
ARTIGO XXI

Admin"istó1ção da República Federativa do Brasil:
Ministério das Comunicações
Secretaria-Geral
Secretaria de Assuntos Internacionais
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 69 andar
70.044 - Brasília, DF - Brasil
Telefone: (61) 223-4992
Telex: (61) 1994/611994- MNCO (BR)
Administração da República Oriental do Uruguai:
Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)
DiVisióil Contrai Servidos Radioeléctricos
Calle Sarandi, 472
Tel. 91 73 83 j.90 SI 52
Telex: UY 850
Montevideo, Uruguay

Emendas
O presente Acordo poderá ser emendado total ou parcialmente, de comum acordo entre todas as Partes. As emendas entrarão em vigor na data
em que todas as Partes sejam notificadas de suas respectivas aprovações.
Feito em MOntevidéu, aos oito dias do mês de julho de 1980, em um
eXeiriplar original - nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os tex---cõs Igualmente autênticos - o qual será depositado no Ministério das Re-lações Exteriores da República Federativa do Brasil.

Pelo Governo da República Argentina: Eduardo Oscar Corrado.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: H aro/do Corrêa de
Matos.

ARTIGO XVII
Disposiçdo Transitória
Os Governos -c_olnprometem-se a realizar permanentes esforços para
adequar seus respectivos Planos Nacionais de Radiodifusão Sonora em FreqUência Modulada em Ondãs Métricas às disposições do presente Acordo.

Pelo Governo da República Oriental do Uruguai: Walter Ravena Juan F. Afeguez.
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2994.l •s

53948

27948''5

50919 'W

•w

240

II

38

240

II

"

240

I

CapitaL Fed !ral

34938 •s

58928

87

240

II

Mar del Plata (BA)

JB9oo •s

57934 'W

283

24l

II

Pelotas {RS)

31945 1 5

52919 'h'

20

241

II

Santana do
Livramento (M)

30953 1 5

55931 1W

26926 15

S49H 'W

34935 1 5

54907 'W

Santa Maria (RS)

I

Lajes (SC)

El Dorado (MNES}

•w

153

24l

I

228

24l

III

53

242

II

168

242

II

222

242

II

13

243

I

229

243

III

19

244

II

Santa Maria(RS)

29941 15

53948 1\f

38

2.4

II

Lajes (SC)

27948 15

50919

•w

64

244

I

Capital

34938 'S

S8928

•w

H8

244

I

Resistencia (CHO)

27927 •s

59900 1 1-1

La Pedrara
Ma.ringá (PR)

32919 'S

5890'

Montevideo

34954 1 5

569ll'W

J , Batlla y Orc:biez

F~deral

L
CANAL

51956 'W

Paysandú

Porto Aleg;re (RS}

119

LOC.

23923 'S

o c

A

L

I

D

A

D

E

I

s

CLASSE

•w

30902 1 5

51913 •w

33929 1 5

5590B'W

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS

HAPA

ARGENTINA

BRASIL

URUGUAI

LATITUDE

LONGITUDE

3

245

II

Bagê (RS)

3_1920 1 8

54906 1 W

31

245

I

Uruguaiana (RS)

299~5

57~01.i 1 W

IS

17

246

I

Paseo Fundo (RS)

26915 1 5

52924 1 W

2Sil

246

II

Rio Grande (RS)

32903 1 5

S2905 1 W

53

246

I

140

246

II

222

246

I

I

Maringá (PR)
Paraná (ER)

Montevideo
Ponta Grossa (PR)

23923 1 8

Sl956, 1 W

31944 IS

60932 1 w

34953 1 5

56910 I W

25905 1 5

5QQQ9 I W

3192lt 1 S

sa9ol ~w

59

247

I

133

247

II

174

247

IIO

13

248

I

64

248

I

3

249

II

Bagê (RS)

31

249

II

Uruguaiana (RS)

47

249

I

Foz do

25932 1 5

54'?35 I W

17

250

II

Passo Fundo (RS),

28915 1 5

52924 I W

284

250

II

Rio Grande (RS)

32903 1 5

52905 'W

Concordia (ER)

Vergara
Porto Alegre (RS)

~

Capit:.H Fed!ral

Igu~çu

(PR)

32"95B'S

53956 1 W

JQQQ2 IS

51913 'W

34938 1 5

5892B 1 W

31920 1 8

54906

29945 1 5

57904 1 W

~"\(

•

Junbodel982
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o c

L

LOC,

CANAL

A

I

L

D

ARGENTINA

...

COORDENADAS

.

MAPA

•

s

E

D

A

CLASSE

GEOGRÁFICAS

URUGUAI

BRASIL

Haringá (PR)

53

250

I

117
207

250
250

I
I

~osario

"'S-33

251

II

Concordia

23923

LO!!GITUDC

1$

51956 1 W

J 2957 I$

(Sr)

Punta de_l Este
~.ER)

609ti0'W

s

3 ~955

54~

31924 1 $

5890l'W

82

252

I

La Plata ( •lA)

34955 1 5

57'i'S7 1 W

1"8

252

I

Goya (CTES)

29901f'S

59917 1 W

157

252

I

San Pedro ( MNES)

26938 1 5

5ti908 1 W

3

253

II

Bag~

Jl92 Q I$

54906 1 w

9

CRS)

253

I

Caxias do Sul(RS)

29911 1 5

Sl'i'l2 1 W

17

25"

II

Passo F\.lndo (RS)

28915'5

52924 1 W

28"
137

254

II

Rio Grande (RS)

31903 1 5

52905 1 W

25"

II

Gualeguayohu(ER)

33901'5

5093l 1 W

155

25"

III

Posadas (MNtS)

27922 1 5

55953'W

166

25"

I

Arti\;ae

30925 1 5

56<?29 'W

222

25"

II

Montevidea

34954 1 5

[!ú9ll'W

51

255

II

23918 1 5

Sl909'W

26911' s

589ll 1 W

I

255

130

Londrina (PR)

Formosa

119

L

LOC,

CANAL

o c

A

L

I

D

A

D

E

s

COORDENADAS

I

CLASSE

MAPA

ARGENTINA

•

LATITUDE

BRASIL

URUGUAI

GEOGRÂFICAS
LATITUDE
34938 1 5

64

25õ

I

Ca.pi tal Ft:deral

149

256

I

Mercedes (CTES)

23l

2 56

I

ll

2 57

I

ii

2 58

II

59

258

II

117

258

I

230

258

II

B.Brum

309113

~s

22<

2 ,a

!

Montevideo

3"954

s

51

25~

II

154

259

I

17

260

II

284

260

I

6"

260

I

eo

232

2

233

261

167

262

I

LOtiGITUDt:

sãi2ãl"W

29911 1 5

SB904 1 \1

32922 IS

549l0 1 h'

Porto Alegre(RS)

30902 1 5

Sl9l3 1 W

Cachoeira do Sul( RS)

30902 1 5

52953 1 1-l

Ponta. Grossa (PR)

25905'5

50909 1 W

32957'8

609Lr0 1 W

Melo

Rosario ( SF)

23918 1 5

Londrina (PR)

57922 1 W

>o-.rf'wSl909 1 W

27929

15

55907 1 \.1

Passo fundo (RS)

2B<?l5

1S

S2924 1 W

Rio Grande (RS)

32903

Oberá (MilES)

Ca.pita.l Federal

IS

52905 1 \.1

3493B 1 S

sana 'W
Str909'W

II

La Paloma

34940 1 s

II

Paso de los TOI'OS

J29lf 9 I 8

56929 I 'rJ

I

Rivera

30954 1 5

55932 1 \.1

.....

2448

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão li)

Quarta-feira 30

H9

o c

L

LOC.

CAHAL

A

L

I

D

A

D

E

-:Ju_nbo iJe 1982

s

!

,

COORDENADAS

.

C).ASSE

GEOGRJi.fiCAS

HAPA

ARGENTitlA

URUGUAI

BRASIL

LATITUDE

I

LONGITUD!: :

186

2 62

II

Mercedes

33915 1 S

s·a90l'W

222

262

II

Hontevide.o

31;95~

IS

569ll__'W

13

263

I

Porto Alegre(RS)

30-902 I 5

Sl91J~W

51

263

II

Londrina {PR)

23918 1 5

51909 'W

152

263

I

Santo Tomé ( CTES)

28933 I 5

56902'W

as

26,

I

Lomas de Za.uro:l:'a- (BA)

3't946 I 5

san••w

23'

260

rr

235

264

III

5

265

II

Gene~al

Hartl.nez

265

II

266

I-

200

266

II

13

2 67

I

Porto Alegre (RS)

51

267

II

Londr>ina (PR)

119

267

128

268
2 68

l

Santa, Fê

I

Morõn (B.~)

I

Resist:en.~ia

34954'S

5'r957 'W

27929 1 5

55907 1 W

33922'S

5693l 1 W

30902'5

51913'W

23916 1 5

5l909'W

(CRO)

L
CANAL

52953'W

Dura:z.no

ll9
LOC.

30902 1 5

Ober< (MNES)

o c

A

L

I

D

A

D

E

131939~S

609lt3 1 W

34939 1 s

589JB 'h'

127927'S

S9900 1 W

s

GEOGRÁFICAS
BRASIL

URUGUAI

LATITUDE

Aceguá

31953 1 5

•
:
r

'
I

I
I

'

I

I

I

HAPA
ARGENTINA

I

I
I

COORDENADAS

CLASSE

I

5391i 8 1 W
57932'W

Maldonado

154

33914 1 5

Termas deJ.Ax>apey 30957 1 5
Cachoeira do Sul_{RS)

236

89

E.

i

LONGITUDE

I
!

237

2 68

II

Cachoeira do Sul (RS)

30902

I

51!909tW

15

52953 I W

5

269

II

271

269

II

Pampa

32-915 1 $

55HJ 1 W

222

270

I

Hontevideo

34954 1 .S

569ll 1 W

I

'

9

271

II

CaxiaS do Sui(RS)

29911 1 5

51

271

I

Londrina (PR)

23918 1 5

95

272

I

Q4ilmes (JA)

146

272

I

CorrienteJ

239

272

II

87

273

II

2 38

273

III

117

2"

I

Rosario (SF)

151

274

I

Paso de J.os lJ:rbres
.(CTES)

240

274

I

ri

Sl

275

2<1

275

II

64

276

I

34943 1 5

La Coronilla
Mar del Plata( BA)
San Gregorio

Canelones
Londrina (PR)
Vichadero
Capital Federal

519l2 1 W
I

51909

•w

5B915 1 W

27928 1 5

5B950 1 W

33951'5

53929 1 W

38900 1 5

57Q34 'W

32936 1 5

55949 1 W

32957 1 5

60940 1 W

2!1943 1 5
34933 1 5

57Q05 1 W
56916 I W

23918 1 S

51909 1 W

31946 1 5

54940 1 W

34938 1 5

SB928 1 W

•

Junho dei 982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

N9

L

LOC.

CANAL

o c

A

I

L

A

D

D

E

Quarta~feira

s

COORDENADAS

CLASSE

GEOGRÁFICAS

MAPA
ARGENTINA

LOUGITUDI:

II

Castillos

34911 1 5

53951 1 \ol

243

211

III~

CarloS Reylea

33903 1 $

56918 1 w

168

278

II

Paysan~ú

32919'5

58904 1 W

55914 1 W

219

II

3492'2

1S

279

I

Porto Alegre(RS)

30902

15

SH'll 'W

219

II

Londrina _(PR)

23918 1 5

51909 1 \o/

116

279

n

Tacuaremho

31941 1 s

ssrns•w

24 5

280

I

Ccii,.citl.ia

J492B 1 S

57950 1 W

229

281

II

J. eatue y

33929 IS

55908 1 W

13

51

•

LATITUDE

216

244

•

URUGUAI

BAASIL

242

-

Minas

orooiiez

1

165

2 82

II

Salto

31923 $_

241

282

II

Atlântida

349l\6 I$

55-9"45 1 w

15

283

n

2 s94l'·s

Sl907 1 W

21

283

II

São Leopoldo(RS)

29945 1 S_

51908 1 W

Londrina (PR)

23918 1 5

Sl'i'09 1 W

27922rs

55953 1 w

31934 1 5

55929 1 W

25905 1 5

S09Ó9'W

5l.

2 83

II

155

283

I

249

283

II

59

Novo Hamburgo (RS)
~

asadas •(MliES}

Minas de Corrales
Ponta Grossa{PR)

II

284

119
LOC.

L
CANAL

o c

A

L

I

D

A

D

E

s

SH58 1 W

COORDENADAS

CLASSE

GEOGRÁFICAS

MAPA
ARGENTIHA

•

URUGUAI

BRASIL

246

284

III

li

245

284

I

Coloni.a

200

286

II

15

281

II

27

287

51

281

2~

281

II

de Abril

Durazno

LATITUDE

LONGITUDI:

34923 1 5

54905 1 W

34928'5

579SO'W

33922 1 S

569Jl'W

Novo Hamburgo(:RS)

29941 1 5

Sl907 1 W

II

São Leopoldo(RS)

2S9lt5 IS

II

Londrtna (PR)

23916 1 5

5Hl09 1 W

Piriapolia

34952'S

S59l6'W

s

sana•w

Ca~ital

F(;.deral

3lf938 1

I

SHOS'W

64

288

I

192

298

I

Rio __e_ra_noo

3'.1.935 1 8

251

288

II

Bella Unión

30915 1 5

57936 I lff

25932'5

Sli935 1 W

32942 1 5

57939 •w

Foz 'dO IguaçÚ(PR)

53923 1 W

41

289

I

249

289

II

11

290

II

Paaao Fundo (RS)

28915 1 8

5292lt'W

284

290

II

Rio Gra.nd'e (RS)

32903 1 5

S2905 1 W

45

290

II

Cianort'e '(_PR)

23<l37'S

52936q.:

Pato Branc.o (PR)

26913 1 8

S2940 1 W

J4!il54 I$

56Qll 1 W

51

290

II

222

290

I

'ioun&

Montevideo

30

2449
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~IÁRIODO CONGRESSO N~CIONA,L (Seo;iioU)

L

N9
LOC.

CANAL

o c

A

r·

L

D

A

D

E

s

COORDENADAS

CLASSE

I

GEOGRiifiCAS

·MAPA

ARGENTINA
291'

3

BRASIL

LONGITUDE
54906 1 W

Bagé (RS)

31920 1 5
30951 1 5

Sl948 1 W

28938 1 5

53936'W

299113 IS

52925'W

29912 1 5

Slt95:2' 1 W

15

55959 1 W

ó

291

IV

10

291

IV

Cru2. Alta

{RS~

1B

291

IV

San~a

22

291

IV

Santiago (RS)

IV

São Borja (RS)

291

LATITUDE

IV

Camaq uã ( :1\5 )

25

URUGUAI

Ci-uz do Su1(RS)

28939

~o

291

IV

Três Passos (RS)

27928 1 5

53957 1 \ol

34

291

IV

Campos Novôa (SS)

2 792lf IS

51913 1 w

35

291

IV

Chapeco (SC)

279!lS 1 S

52936'W

50

291

IV

I~aipo'!'ã

24915 1 5

Sl944 1 W

56

(PR)

291.

IV

Paranavai (PR)

23904 IS

52931 1 W

26B

291

IV

Gaio Erê (PR)

24909 1 8

S3901 1 W

233

291

II

329119 1 s

569'2 s•w

1

292

IV

Lajeado (RS)

29926 1 5

51958 'W

7

292

IV

Canguçu (RS)

31923 1 5

52940 'W

16

292

~v

Pa.J.sreiraa das Missões (RS)

27953 1 5

53918 1 W

IV

Santana 00 Li~to(RS)

15

55931 1 w

292

20

Paso de los 'I'I::n'o8

N9

L

o c

A

L

I

D

A

D

30953

a

s

CLASSE

21

292

IV

36

292

IV

Concórdia CSC)

17913'S

5290PW

41

292

IV

Apucarana (PR)

23934 IS

51Q28 1 W

42

292

:çy

AraPongas (PR)

23925 1 5

51926 1 W

49

2 92

IV

Ipo:r>ã (PR)

23959 1 5

53938 1 W

98

292

I

34929 1 S

58931 1 W

MAPA

232
11-

GEOGRiiFICAS

ARGEN'l'INA

292

II

293

IV

•

COORDENADAS

ANAL

LOC.

•

BRASIL

URUGUAI

Santa Rosa(RS)

LATITUDE
27952 1 5

San Isidro (BA)
La Palorna

Erechim (RS)

LOllGITUOi;

54 92 9 '11

1S

54909 1 W

27937 I$

52915 1 W

34940

23

293

IV

Santo Ãngelo (RS)

28918 IS

54916 1 W

29

293

IV

Soledade (RS)

28949 1 5

52930 1 w

5B

293

IV

Pitanga C:Pl<l

2494S'S

51945 1 W

62

293

IV

Ubiratã (PR)

24933 1 S

52959 1 W

165

2 93

II

Salto

252

2 93

III

Sarand~

del Yi

•w

31923 1 5

57958

33922 IS

SS937 1 W

a

294

IV

Ca:r>a2inho(RS)

289l7 1 S

5'2947 1 W

269

29•

IV

Rio ParCo (RS)

29958

I$

S'2922 1 WCY\

26

294

IV

São Gabriel(RS)

309'20 1 S

54919' w11\

•

Quarta-feira 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Se<ào II)
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L

H9

LOC.

CANAL

o c

A

L

I

D

A

s

E

D

COORDENADAS

CLASSE

GEOGRÁFICAS

HAPA
ARGENTINA

•

URUGUAI

BRASIL

LATITUDE

LOHGITUDJ::

28

294

IV

são Luiz c;-onzaga(RS)

26924 1 5

S4957'W

37

294

IV

Joaç.aba (SC)

27910 1 s

51Q30, w

43

294

IV

Campo HourãO-(PR)

14902 1 s

52922 I W

52

294

IV

Hal.Câhdido Rondon(PR)

24934 1 5

S490'1 11 W
sena'~

164

294

II

fray Bentos

33907 1 5

2~2

294

II

Hontevideo

34954 1 5

56911, w

4

295

IV

Bento Gonça1ves(RS)

29910 1 5

5193l'W

12

295

IV

Ijuí (RS)

21f9'23' s

5J954 1 W

270

2~5

IV

231

295

I

33

296

IV

44

296

IV

24Ç'18

Formosa (PR)

15

S3920'W

3292'2 1 5

54910'W

Venâncio Aire a (RS)

29935 1 5

52Ql1 1 W

Cascavol (PR)

24957 1 5

SJ92B 1 W

Melo

1

117

296

I

Rosario (SF)

32957 5

60940 1 W

147

2 96

I

Curu:t.u Cuatia(CTES)

29947 1 5

5!1903 1 W

170

296

II

33932 1 5

S695J'W

155

2~7

I

27922 IS

SS953 1 W

226 ..

297

II

31912'-S-

55945qo1

Trinidad
Posadas (MtfES)
\l'ranqueraa

L

N9

LOC.

CANAL

o c

A

L

I

D

A

D

E

s

COORDENADAS

CLASSE

GEOGRÁfiCAS

HAPA
ARGENTINA

244

29.7

II

5

298

II

53

298

BRASIL

URUGUAI
Minas

LATITUDE

LONGITUDI:

34922'S

55914 1 W

Cachoeira do Sul(RS)

30902 1 5

529SJ'W

II

Haringá (PR)

23923 1 5

Sl9S6 1 W

Ponta Gros-sa (PR)

25905

15

50909 1 W

34955

15

59

298

II

82

2 98

I

13

299

II

Porto Alegre (RS)

30902 1 S

Sl913 1 W

38

299

II

Lajes (SC)

2794 8 IS

509l9'W

48

299

II

Guara pua v a (PR)

25923'5

63

299

II

Umuarama l.t' KJ

13946

161

299

II

9

300

II

283

300

I

19

300

II

Santa Maria (RS)

29941 1 S

539Lt8 1 W

Jl

3 ao

IV

Urugua.iana (RS)

2 994 5 IS

57904 I W

Londrina (PR)

23918 IS

H909'W

32957'S

ó0940 1 W

34922 IS

56942 1 W

5l

300

II

ll7

300

I

191

300

II

La Plata ( BA)

s

579S7'W

-

51'\128'W

w

53918

34928 1 s

54920'W

Caxias do Sul(RS)

29911 1 5

51912

Pelotas (RS)

3li45-'S

52919 1 W

Rocha

Rosario (Sf)
San José

1

w

2451

2452 Quarta-feira ~
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_ DlÁRIO DO CON<:;RESSO NACIONAL (.Seçiio II)

APENDICE4
MODELO DE FORMULÃR!O

li

(A)
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Anexo em separado
APll:NDICE 3

•

•
(Às ComisSões _de Relações Exteriores e de Transportes, Comuni-:

cações e Obras Públicas.)

Faço saber que o Congresso Nacional_ aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,Jarbas Passari~
nho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO kEGISLATIVO N• 68, DE 1982
Aprova o texto do Protocolo de Emenda que modifica o artigo 14 da Convenção para a Unificação de Certas Regras em Matéria de Assistência e Salvamento Marítimos, de 23 de setembro de 1910, concluído em Bruxelas, a 27 de
maio de 1967.
Art. I• É aprovado o texto do Protocolo de Emenda que modifica o artigo 14 da Convenção para a Unificação de
Certas Regras em Matéria de Assistência e Salvamento Marítimos, de 2.3 de setembro de 1910, concluído em Bruxelas, a 27 de
maio de 1967.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

por ocasião do evento, ou do ajuizamento da instância, só serão
apresentadas perante os Tribunais do citado Estado.
Cada Alta Parte Contratante se reserva o direito de determinar
se, e em que proporções, o Arttgo 11 se tornarâ aplicãvel aos navios
mencionados no segundo pa~~~!~~o -~~-presente Artigo".
Artigo 2•

PROTOCOLO DE EMENDA À CONVENÇÃO INTERNACIONAL
PARA UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS EM MATtRIA DE
ASSISTf:NCIA E SALVAMENTO MARITIMOS, 1910.

•

As Partes ContraUlntes,
Considerando que é desejãvel emendar a Convenção Internacional para
a Unificação de Certas Regras em Matéria de Assistência e salvamento Mariw
times, firmada em Bruxelas a 23 de setembro de 191 O,
Acordam o seguinte:
Artigo I•

O Artigo=14 da Convenção para UnifiC3.ção de Certas Reg-ras-em Maw
téria de Assistência e Salvamento Marítimos~' firni.ada erri Bruxelas a 23 de seM
tembro de 1910, fica substituído pelos dispositivos Sé&úilltês:
~'As disposições da presente Convenção aplicain~se também
aos serviços de assistência ou de salvamento prestados por ou a um
vaso de guerra ou um naVio de Estado ou um navio Operado ou fretado por um Estado u uma pessoa de direito público.
As ações propostas contra um Estado devido a serviços de as~
sistência ou salvamento prestados a um vaso de guerra ou a um navio afretado exclusivamente a um serviço público não - comercial,

O presente Protocolo serã aberto à assinatura dos Estados que, antes de
27 de maio de 1967, tenham ratificado a Convenção ou que a ela ha]am aderido, assim como à de qualquer Estado representado à décima-segunda sessão
da Conferência Diplomãtica de Ditelto Marítimo.
Artigo 3•

O presente ProtocOlo serã ratificado.
2. -A ratificação do presente Protocolo por um Estado qu<; não faça
parte da Convenção importa sua adesão à Convenção.
3. Os_ instr_umentos de ratificação se~ão _depositados junto ao Governo
I.

belga.
Artigo 4•

1. O presente Protocolo entrarã em vigor um més após a data do depó"
sito de cinco instrumentos de ratificação.
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2. Para cada Estado signatário que ratifique OProtocolo após o quirito
depósito, o presente ProtoColo entrará em vigor um mês após a data do depósito de seu instrUmento d~ ratificação.
Artigo 5o
1. Os Estados membros da Organização das Nações Unidas ou dos organismos especializados, não representados à décima-segunda sessão da Conferência Diplomâtica de Direito Marítimo, poderão aderir ao presente Proto-

colo.
2. A adesão ao presente Protocolo importa adesão à CoriVenÇão.
3. Os instrumentos de adesão serão depositados junto ao Gáverno bel-

da data dC entrada em vigor do presente Protocolo com relação ao mesmo Es-

tado.
2. A citada extensão valerá igualmente para a Convenção, se esta não
tiver sido ainda aplicável a tais territórios.
3. Qualquer Estado Contratante que tenha subscrito uma declaração
ilos mõldes do parágrafo 1" do presente Artigo poderá, a qualquer momento,
notificai' o GoVerno belga de que o Protocolo cessa de se aplicar aos territórios em questão. Esta denúncia surtirá efeito um ano após a data de recebi~
niento, pelo Governo belga, da notificação da denúncia e valerá igualmente
para a Convenção;

Artigo so

ga.
O Protocolo entrará em vigor para o Estado aderente um mês após a
data do depósito de seu instrumento de adesão, mas nunca antes da data de
entrada em vigor do Protocolo tal como estabelecido no_ Artigo 49 (I).
4.

Artigo 60
Cada um dos Estados Coritni.tantes poderá denunciar o -presente
Protocolo por meio de notificação ao Governo belga.
1. Esta denúncia implicará denúncia da Convenção.3. A denúncia terá efeito um ano após a data de recebimento da notifi- _
cação pelo Governo belga.
Artigo 7o
1.

I. Qualquer Estado Contratante poderá, no momento da assinatura,
da ratificação, da adesão, ou em qualquer momento posterior, notificar pOr
escrito, ao Governo belga, quais sãó os território-s, entre os· que estão sob sua
soberania, ou cujas relações exteriores garantam, a que se aplica o_ presente
Protocolo. O Protocolo será aplicável aos referidos territórios uin mês após a
data de recebimento desta notificaç_ão pelo Governo belga, mas nunca antes

O Governo belga notifiéãrâ ãos Estados representados à décima-segunda

sessão da Conferêi::J.cia Diplomática de Direito Marítimo, aos Estados que
aderirem ao presente Protocolo, bem como aos Estados unidos pela Convenção:
I. as assinaturas, ratificações e adesões recebidas de acordo com os Artigos 2", 39 e 5"';
2. a data em que o presente Protocolo entrará em vigor, de acordo com
o Artigo 4"';
j. _as notificações com respeito aos territórios, feitas de acordo com o
Artigo 7'~;
4. as denúncias recebidas de acordo com o Artigo 6"'
Em fé do que os plenipotenciários abaixo firmantes, devidamente autorizados, assinaram o pi-esente Protocolo.
Feito em Bruxelas, a 27 de maio de 1967, nos idiomas francês e inglês, fazendo os dois textos igualmente fé, em um só exemplar, que ficarã depositado
nos arquivoS do GoVerrio belga, o qual expedirá cópias certifiCadas autênticas.

•

•

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

RESOLUÇÃO No 20, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, a elevar em Cr$ 14.091.700,00
(quatorze milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de II de outubro de 1976, do SenadoFederal, autorizada a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze milhÕes, noventa e um mil
e setecentos 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 construção de meios-fios, galerias pluviais e horto-supermercado, naquele Município, obedecidas as conâiÇões admitidas pelo
Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1982. -Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 21, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e
um milhões, cento 1t setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Florestal, 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 tim milhões, cento e setenta e um
mil, cento e cinqfi~"nta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à construção de 100 (cein) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infraestrutura necessárias, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• ·Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

•
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SUMÁRIO

•
1 - ATA DA %• SESSÃO, EM 29 DE JUNHO DE 1982
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

1.2.13- Apreciação de matéria

Presença na Casa do Sr. Manoel Gonçalve_s Ferreira .F~_l~o, suplente
convocado em virtude da licença concedida ao Sr. Senado( Amaral Furlan.
1.2.2- Prestação do Compromisso regimental e posse do Sr. Manoel
Gonçalves Ferreira Filho

1.3 ~ORDEM DO PIA
I .3.1 - Requerimento

N• 144/82, de inversão da Ordem do Dia. Prejudicado por falta de
quOrUm, apôs usar da palavra no enciminhamento de sua votação o Sr.

Do Sr. Senador Manoel Gonçalves Ferreira Filho, referente ao-seu

Dirceu Cã.rdoso.
1.3.2 - Ordem do Dia

1.2.4 - Mensagens do Senhor Presidente da República
N'i's 124 e 125/82, de agradecimento de comu_nicações.
1.2.5- Oficio do Sr. 11?-Secretário da Câmara dos Deputados

Comunicando a aprovação do Projeto de _Lei
1981 (n' 2.443/79, na Casa de origem).

d~_

Câm_ara_ n 9__ 41,_d~

1.2.6- Leitura de Projetos
Projeto de Lei do Senado n• 132/82, de autoria do Sr, Senad.or Nelson Carneiro~ que dispõe -sobre o- parcelamento do imposto sobre a propriedade rural - ITR.
Projeto de Lei do Senado n• 133/82, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, que altera disposítíVos da vigente Consolidação das Leis do
Trabalho.
1.2-7 - Oficio
Do Sr. Senador Henrique Santillo, solicitando seja e~cluída a assinatura de S. Ex' de documento enviado à Mesa, que cria uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar favorecimento à empresa Quatro Rodas Hotéis do Nordeste S.A.
1.2.8- Comunicações da Presidência
~Recebimento do Aviso n'i' 143-SP, do Sr. PreSidente do Tribunal de
Contas da União, de encaminhamento ao Senado de CóPias-das Atas das
Sessões em que foram aplicadas sanções aos "réSpõns-ãveis--que menciOna,
bem como discriminação dos recursos providos no período de 29 de abril
a 27 de maio de 1982.
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara·fi9 3-9/78, por ter rece~
bido pareceres contrârios, quanto ao inêrito, das comissões a que foi distribuido.
- Relatório enviado à Mesa pela Comissão_ Parlamentar de Inquérito criada para investigar denúncias formuladas pela revista "Der Spiegel",
da Alemanha, sobre a execução do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.

1.2.9 - Fala da Presidência

•

Requerimento n9 143/82, lido em sessão anterior, solicitando a reali~
zação de sessão especHil destinada a homenagear a memória do exSenador Aura de Moura Andrade. Aprovado.

1.2.3 - Comunicação

nome parlamentar e filiação partidária.

•

1.2.12- Comunicação da Presidência

Convocação de sessão extraordinária a r~a1i7;ar-se hoje, à? 18 horas e
O minutos, com Ordem do Dia que- ôesignã.

1.2.1- Comunicação da Presidênci:il

•
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Esclarecimentos a respeito de documento encaminhado à Mesa visartdo a criação de comissão parlamentar de inquérito, destinada a "apurar o
envolvimento de figuras da administração pública federal direta e indireta,
no favorecimento à empresa Quatro Rodas Hotéis do Nordeste SfA, denunciado pelo jornal O Estado de S. Paulo, em 17 de agosto de 1980_
1-2.10- Leitura de Resolução
N9 19, de 1982, que ciiã Comissão Parlamentar de Inquêrito, destinada a apurar atividades do Banco Nacional da Habitação - BNH.
1.2.11- Discursos do Expediente

SENADOR EVELÁSIO VIEIRA - Proble.mª. do desemprego no
País. Estabelecimento de condições para fixação- do homem ao meio rural.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Posicionamento de S. Ex• e
dos demais Senadores da bancada do Estado do Rio de Janeiro a respeito
de pedido de autorização ao Senado para que o Governo daquele Estado
possa aumentar o montante de sua dívida consolidada.

-Projeto de Resolução n9 183/81, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande_ do Norte a ~le_vai: _e111 Çr$_2_9.364.200_,99 (vinte e nove
milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidaç:la. Apreciação sobrestada por falta de quorum,
para votação do Requerimento n9 123/82 .
-Projeto de Resolução n9 258/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (A.M) a elevar em Cr$ 8.613.200,00 (oito mllhõei,
seiscentos e treze_ mil e duz_entos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projet_o 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 rnõnfante de sua- dívida consolidada.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 25/82, qQe autoriza a Prçfeitura Municipal de Alexânia (GO) a elevar om Cr$ 7.279.00(),(10 (sete milhões, duzentos
e setenta e nove mil cruzeiros), o montante de sua dívida c_onsolidada. VQtaçíio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 33/82, que autoriza a Prefeitura Munici-_
pai de Itabira (SP) a elevar em Cr$ 29.745.360,00 (vinte e nove milhões setecentos e quarenta e cinco mil, trezentqs e se~senta cruzeiro_s), o montante
de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 38/81, que autoriza a Prefeitura Mqnicipal de Rio Claro (SP) a elev.ar em CI:$282.48).630,00 (duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oíterttii e: três-mil. seiscentos e trinta cruzeiros); o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.

::- Proje~g, ºe_J,t~_sol~ç_ã~ n.9 -~08/81, qu_~ autoriza o GoVerno do Esta~
do do Rio Grande do Sul a elevar ell'l.Cr$ ·10.027.899.259,79 (dez bilhões,
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nov~ 1\lil~ duzentos e cinqUenta
e nove cruzeiros e setenta e nove ~ntavos), o montante de s-uã dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 240(81, Que atitoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (MG) a elevar em CrS 12,356.000,00 (doze milhões, trezentos e cinqUenta e seis mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 .30/82~ que_ ~utoriza a l,l~efeitura Municipal de Araguaina (GO) a elevar em CrS 159.638_841,00 (cento e cinqOenta
e nove milhões, seiscentos e trinta e Oíto inil, oitocentos e quarenta e um
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resol_ução n9 80/82, que autoriz13: a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (GO) a elevar emCr$ 43.371.328,00 (quarenta e três
milhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros), o
montante de sua dívidã cOnsolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 218/81, 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. Votação adiada
por falta de quorum.
- Proj_eto -~~Resolução n9 221/81, que_autoriza o Governo do EstadÕ do Ceará a -elev-ar em eis 25.i3-9.ooo,OO (vinte e cinco milhões, duzen-
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tos e trinta e nove mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Votatão adiada por falta de quorum.
-ProjetO e Resolução n9 14/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Jaciara (MT) a elevar em Cr$ 360.000.000,00 (trezentos Csessenta milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n'? 59/82, que autoriza o Governo do Estado
do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões,
setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciário, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 329/80, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modifica dispositivo da Con~olidação 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 9 164/81, de autoria do Senador Luiz
Viana, que declara ao 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 n9 5.480 de lO de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 139 salârio 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 n9 6.71S, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Piefeitura 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 a votação do Requerimento n9
309/81.
- Projeto de Lei do Senado n• 309/19, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercíciO da auditoria contâbil e dã outras providên~
cias. Discussão sobrestada por falta de quorum para a votação do Requeri~
monto n• 35/82.
1.4-DJSCURSOS APOS A ORDEM 00 DIA
SENADOR HELV!DIO NUNES -Aspectos da reforma tributãria.
SENADOR JORGE KALUME- Instituição do Fundo de Investimento Social- FINSOCIAL. Inclusão do Estado do Acre nos benefícios
do POLONOROESTE.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- 309 aniversãrio do Banco do
Nordeste.
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Participação de S. Ex•, como
paraninfo, de solenidade promovida pela OAB-RJ para entrega de carteiras a novos advogados.
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Reativação do DNER.
SENADOR MARTINS FILHO- Problema da eletrificação rural.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Criação do Programa de
Entrepostos de Madeira para Exportação - PROMAEX.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXÍMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

n~.

5.848/82, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re~
pública, que concede pensão espeCial à atriz Henriette Fernande Zoé Morineau.
N9 146/82, de autoria dos Srs. Senadores José Lins e Humberto Lucena, solicitando urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9 70/82 (n9
5.849/82, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRepública, que concede pensão especial ao cineasta Victor Lima Barreto.
N• 147/82, de autoria do Sr. Senador Paulo Brossard e outrosSrs. Senadores, solicitando a realização de sessão especial do Senado Federal,
destinada a comemorar o Cinqüentenãrio da Revolução Constitucionalista.
N7 148/82, de autoria do Sr. Senador Alexandre Costa, solicitando
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de
Resolução n9 102/82, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a
realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 150,000,000.00
(cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinada a projetes de saneamento básico e a investimentos na Companhia do Metropoiitano de São Paulo - METRO. Prejudicado por falta de quorum para
votação.

•

•

2.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n• 8/82 (n• 4.741/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede pensão especial vitalícia ao Doutor Gratuliano da Costa Brito e dã outras
providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 26/80 (n• 61/80, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do tratado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina para o aproveitamento dos recursos hídricos compartilhados dos trechos limítrofes do
rio Uruguai e de seu afluente, o rio Pepiri-GU.aÇU, concluído em Buenos
Aires~ a 17 de maio de 1980: Discussão encerrada, ficando a votação adia~
da por falta de quorum.

•

2.4- COMUNICAÇ0ES DA PRES!Dli:NCIA
- Prejudicialidade, por falta de quorum, dos R~uerimentos n9s 145 e
146, de 1982, lidos no Expediente.
.
-Adiamento da votação do Requeriniento n9 148/82, lido no Expediente da presente sessão.
-Designação do Sr. Senador Ferreira Filho, em substituição ao Sr.
Senador )osé Lin~, Qomo orador do Senªclo _Feder-ª-1 na sessão solene do
Congresso Nacional destinada a comemorar o Cinqüentenârio da Revolução Constitucionalista de 1932.
2.5- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA
SENADORLOURIVAL BAPTIST,I. -809 aniversArio do professor
Deolindo Couto.
2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
- Do Sr. Gilvan Rocha, proferido na sessão de 29-4-82.
- Do Sr. Evandro Carreira, proferidos nas sessões de 19, 20, 21, 27
de maio de 1982, e 9-6-82.
- Do Sr. Evelãsio Vieita, proferido na sessão de 25R6-82.
_-Do Sr. Almir Pinto, proferido na sessão de 28-6-82.
- Do Sr. Evelásio Vieira, proferido na sessão de 28-6-82.

2-ATA DA 97• SESSÃO, EM 29 DE JUNHO DE 1982
2.1- ABERTURA

4- RETIFICAÇÃO
Trecho da Ata da 91' Sessão, realizada em 21-6-82.

2.2- EXPEDIENTE

5- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN

2.2.1 - Pareceres

Atas de reuniões do Conselho

Referentes ao Ofício "S" n9 15/82.
2.2.2 - Requerimentos

6- MESA DIRETORA

N9 145/82, de autoria dos Srs. Senadores José Lins e Humberto Lucesolicitando urgência para o Projeto de Lei dà Cãmãra- n9 68/82 (n9

Junho de 1982

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES.

•
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ATA DA 96~ SESSÃO, EM 29 DE JUNHO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDENCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, JORGE KALUME E NELSON CARNEIRO

•

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

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÃMARA DOS DEPUTADOS

- Jorge Kalume - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Jarbas
Passarinho -Alexandre Costa- José Sarney- Helvídio Nunes- Almir
Pinto- José Lins- Agenor Maria- Martins Filho- Humbiito i.Ucena
- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João_ LúciO- Lourival BaptistaPassos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto JúníOr- Dirceu CardosoNelson Carneiro --Ãlano Barcellos- Ferreira Filho- Franco Mont.OroOrestes Quércia- Henrique Santillo - GastãÕ Müller- José Fragelli - ---Evelãsio Vieira - Tarso Outra.

_ N9 247/82, de 29 de junho do corrente ano, encaminhando autógrafo do
Proje_to de Lei da Câmara n• 4l,de 1981 (n' 2.443/79, naCasa de origem),
qu~alter_a a ~e!ação Descritiva das_R~do_viàs.do Pbno Nacional de Viação.
aprovado pela L~i n~' 5.917, de 1~ de setembro de 1973; e dâ outras providênc!as.. b~roje~o que se !r_ar:tsf'?rmo~ !la ~~i _n~' 7.003! de 24 de_junho de 1982.)

6 SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 1~"-Secretãrio.
São lidoS Os seguintes

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimen~al, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossOs-t_i:~baítlO~Encontra-se na CaSa o Sr. Manoel Gonçalves Ferreira-- FilhO, suplente
convocado da Representação do Estado de São PaulO, em vii-tude da licenÇa
concedida_ ao titular, Senador Amaral Furlan.
Sua Excelência encaminhou à Mesa o diploma, que será publicado na
forma regimental.
-O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho)- Designo Comissão formada pelos Srs, Senadores J9sé Lins e Evelás-iO Vieira para introduzir S. Ex• em
plenãrio, a fim de prestar o compromisso regimental. (Pausa.)
Acompanhado da Comissão designada, dá entrada em plenán'o o
Sr. ·Manoel Gonçalves Ferreira Filho, prestando junto à Afesa o seguinte compromisso regimental:
"Prometo guardar a Constituição e as leis do País, desempenhar
fiel e lealmente o mandato de Senador que o povo me confàiU e-sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil." (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Declaro empossado, como
Senador da República, o nobre Sr. Manoel Gonçalves Ferreira Filho que, a
partir deste momento. passará a participar dos trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) cação que vai ser lida pelo Sr. }9-Secretário.

Sobre a mesa, comuni·

E lida a seguínt e
Em 29 de junho de 1982

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo o exercício da representação do
Estado de São Paulo em substituição ao Senhor Senador Amaral Furlan adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancãda do ·partido Democrático Social.
Atendosas saudações,
Assinatura por extenso: - Manoel Gonçah'es Ferreira Filho.
Nome ~arlamentar; Ferreira Filho.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A comunicação lida vai à
publicação.
--- ---- -- ----------

0 Sr. 19-Secretário -irá proceder à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação:
N• 124/82 (n' 258/82, na origem), de 2B do corrente, relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República
n•s 532, de 1980; 181 e 212, de 1981 e 168, de 1982.
N• 125/82 (n' 259/82, na origem), de 28 do corrente, relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Pres_idência da Repúblíca
n•s 12, 15 a 20 e 22, de 1982.
-·

- PROJETO DE LEI DO SENADO N• 13~, DE 198~
Dispõe sobre o parcelamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR).
o·co"ngressõ Nacional decreta:

Àrt. 1~" O- ImpOsto sobre a propriedade- Térfitorial Rural (ITR) de
montante igual ou superior a um (1) vãlor~de-referência poderã ser pago em
até cinco (5) prestações mensaiS iguais, entre agosto e dezembro de cada
exercício.
Art. 29 A plica-se o disposto nesta lei aos lançalnen-tos -correspondentes
ao exercício de 1983, mesmo que já tenham sido expedidos os respectivos aVisos.
Parágrafo único. O esfabelecimento bancário incumbido _do recebimento providenciará o parcelamento, na forfna do disposto no artigo primeiro, sem qualquer ónus adicional para o contribuinte que já tenha recebido o
seu aviso.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) já foi, neste País,
uma inSignificância· suportável perfeitamente pelos proprietários rurais de
qualquer nível económico.
•
O mesmo não acontece de alguns anos para cá, particularmente no presente exercício, quando a terra nua teve o seu valor venal, para efeito de incidência do tributo, alterado em até mais de 300% em muitos casos.
Na impossibilidade de tornar possível este parcelamento já no presente
exercício, a não ser que pudéssemos sensibilizar os lídereS no Congresso Nacional e fazer transitar esta matéria em regime de urgência urgentíssima, estabelecemos sua vigência para o próximo ano, ao mesmo tempo que procuramos dar ao proprietário rural os meSm-oS direitos do proprietário urbano que
pode pagar seu imposto de parcelas mensais e sucessivas.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1982.- Nelson Carneiro.
{ÀS Comissões de Constituição e_ Justiça e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 133, DE

lho.

198~

-~~~~~-~i~p-~s!~_i!?_s__~_a_~~gente Consolidação das Leis do Traba-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São intr~duzidas nos ~uts. 530 e 540 da Consolidação das Leis
do Trabalho as seguintes modificações:
"ArL 530. _..... ·--·····-····-- ............ ····~······
III -os que não estiverem, desde dois (2) anos antes, pelo menos, no exercfcio efetivo da ativídade ou da profissão dentro da base
territorial do sindicato, ou no deseffipenho de representação econôw
mica ou profissional, salvo se forem aposentados.

ArL 540.
§ 19 Perderá os direitos de associado o sindicalizado que por
qualque~ motivo deixar o exercício de atívidade ou de profissão, salM
vo se vier a aposentar-se.
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§ 29 Os associados;:le sindicatos de-empregados, de agentes ou
trabalhadores autônomos e de profissões liberais que estiverem em
desemprego ou falta de trabalho ou tiVerem sido convocados para
prestação do serviço militar, não perderão os direitos sindicais e ficarão isentOs- de qualquer contribuição,- não podendo, entretanto,
exercer cargo de administração sindical ou de representação econômica ou profission-al."
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Busca-se, com o presente projeto, eliminar aS restriçõeS do art. 5-:3-0, III e
art. 540, §§ 1q e 29, da CLT, relativamente ao aposentado, possibilitalldo, assim, que o--tr-abalh::idor, uma vez alcançada a inàüVldade, CODdrille eleS:íVei
para cargo de_administração síndical ou de representação econômica ou profissional.
Tais restrições, segundo o Dr. Carlos Mantovani C:iiejOn, ilustre Vereador à Câmara Municipal de Santos e autor da idéia ora consubstanciada ein
projeto, viSarti, "em última análise, alijar da particiPação na vída ãdrliinistrativa da entidade sindical os aposentados que, com seu trabalho e sacrifício,
ajudaram a construir".
Verifica-se, assim- C6nt1nuã."o Dr. CarlOs M:calejon- uma odiosa
discriminação contra o trabalhador aposentado, a qual atenta inclusive contra dispositivo constitucional que gararitC:,-Se_rem todos iguais perante a lei.
Em contrapartida, encontramos na vida pública ou no exercício dos mandatos legislativos um grande número de cidadãos que, já aposentados, desempenham com reais vantagens esses cargos públicos, não se lhes aplicando nenhum impedimento.
Por outro lado, é fora de dúvida que muitos aposentados exercem cargos
de direção em entidades sociais e Clubes de servir, com enorm-e proveito para
as organizações onde prestam seus serviços, destacando-se o fato de que- inúmeras entidades sindicais, face suas condições econômicas menos favofeci~
das, ficam imp-edidas de arcar com o ónus da gratificaÇão salarial a que faz
jus o trabalhador da ativa que tenha necessidade de afastar-se de seu trabalho
para atender às exigências do cargo para o qual tenha sido eleito em seu sindicato de classe.
Por oportuno- diz o Dr. Carlos Mantovani Calejon - é fâtà"essante
lembrar que os sindicatos, como colaboradores diretos do poder público, em
seus vãrios relacionamentos e atividades de rotína, onde se- destacam sObremaneira os problemas inerentes à Previdência e Assistência SoCial, no afã de
dedicarem melhor trato aos interesses dos seus associados e dependentes, encontrariam, na responsabilidade de associados já aposentados, os elementos
mais particularmente indicados pãra o exercício dessa tão importante tarefa
que envolve os problemas da assistência social.
Saliente-se, ainda, que o presente projeto de lei não obriga a integraÇão
dos aposentados no corpo diretivo de seus sindicatos; apenas lhes ensejará a
oportunidade de continuarem servindo à classe, tornando-_os elegíveis para os
respectivos cargos _de direção ou de representação econômica ou profissional.
Em suma, o projeto proporciona aos associados dos sindicatos a liberdade de
votarem nos elementos de sua confiança.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1982. - Orestes Quércia.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 5.452, DE l' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
A ri. 530. Não podem ser eleitos para cargos administrativos ou de representação económica ou profissional, nem permanecer no exercfClO desses cargos:
I - os que nãó tiverem definítivainente aprovadas as Suas coizias de exercício em cargos de administração:
I I - os que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical;
III- os que não estiverem, desde dois (2) anos antes, pelo menos, no
exerdcio efetivo da atividade ou da profissãO dentro da bt;lse territorial do sindicato, ou no desempenho de representação económica ou profissionaf;

SEÇÃO VI
Dos__ Direúõs dos Exercentes de A tividades
ou Profissões- e dos Sindicalizados
Art. 540. A toda empresa ou indivíduo que exerçam, respectivamente,
atividade ou profissão, desde que satisfaçam as exigências desta lei, assiste o
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direito de ser admitido no sindicato da respectiva categoria, salvo o caso de
falta de idoneidade, devidamente comprovada, com recursos para o Ministério do Tfabalho.
§ }9 Perderá os direitos de associado o sindicalizado que por qualquer
motivo deixar o exercícío~de atiVida:de ou de profissão.
§ 29 Os associados de sindicatos de empregados, de agentes ou trabalhadores autôn-omos e de profissões liberais que forem aposentados, estiverem em desemprego ou falta de trabalho ou tiverem sido convocados para
prestação de serviço militar, não perderão os respectivos direitOs sindicais e
ficarão ísentOs de qualquer contribuição, não podendo, entretanto, exercer
cargo de admínlstração sindical Ou de representação económica ou profissional.

•

•

(Às ComissõeS de_ Cójrstituição e Justiça e de Legislação Soi:ial.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os projetas que vêm de ser
lidos serão publicados e rmetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio.
-E lido o seguinte
Em 29 de junho de 1982
OF. 017/82-GAB.HS
EX.fni? Sr.
Senador Jarbas Passarinho
DD. Presidente do Senado Federal.
Senhor Presidente:-Solicito a Vossa Excelência as devidas providências no sentido de que
seja excluída a minha assinatura do documento enviado à Mesa, com a finali~
dade de criar uma Comissão Parlamentª-_r de Inquérito destinada a apurar fa~
vorecimento à empresa Quatro Rodas Hotéis do Nordeste S.A.
Aproveito a oportunidãde para-reiterar a Vossa Excelência os meus protestos de el_evada estima e distínta consideração. - senador Henrique Santil/o.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O oficio lido vai à publicação.
O SR; PRESIDENTE (Jarbas Passadnho)- Através do Aviso n' 143SP, de 21 do corrente, o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União
encaminhou ao Senado cópias das atas das sessões em que foram aplicadas
sanções aos responsáveis -que relaciona, bem como a discriminação dos recursos providos no período de 29 de abril a 27 de maio de 1982.
O expediente foi encaminhado com ofício, à Comissão de Finanças, para
conhecimento'.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) ~ A Presidência comunica
que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n' 39, de 1978 (n' 629/75, na Casa de origem), que regula a atividade das empresas de recrutamento, seleção, assessoria, ·consultaria e orientação profissional; e dá outras providências, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuído.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Comissão Parlamentar
de Inquérito criada pela Resolução n9 69, de 1978, destinada a investigar denúncias formuladas pela revista "Der Spiegel", da Alemanha, sobre a execução do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, ao encerrar, ontem, suas atividades, encaminhou à Mesa relatório que será lido e publicado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jarba,-Passarlnh~)- Na sessão ordinária de 25
de novembro de 1980 o Sr. Senador Henrique Santillo encaminhou à Mesa
documento, assinado por 23 Srs. Senadores, visando a criação automática de
utna corriiSSãOpárlamentar de inquérito destinada a "apurar o enYÕlvimento
de figuras da adminiStração pública federal direta e indireta no favorecimento
à erilpresa Quatro Rodas Hotéís do Nordeste SjA, denunciado pelo jornal O
Estado de S. Paulo, em 17 de agosto de 1980".
Na oportunidade, indagou Sua EXcelência, em questão de ordem, se, estando em funcionamento na Casa, cinco comissões parlamentares de inquérito, número máximo permitido pela Constituição- art. 30, Parágrafo Único,
e-. a Mesarece_b_eria o referido d,ocumentq para que ficasse em regime de
prioridade até que a ~omissão pudesse ser criada, pela ocorrência de uma vaga.
O então Presidente do Senado, nobre Senador Luiz Viana, embora en~
tendendo não ser possível a criação da comissão de inquérito pleiteada, resolveu, ..ex-officio", recorrer à Comjssão de Constituição e Justiça, que atê- a
presente data, não se manifestou acerca da consulta mencionada. Neste ínte~

•
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rim, foram encaminhados à Mesa dois outros docUmentos visando a criação
de comissões parlamentares de inquérito, tendo como primeíros signatários
os _Srs. Senadores Agenor Maria e Henrique Santillo, respectivamente.
Com a oCOrrência de uma vaga, pelo término, ontem, do prazo da CPI
criada pela Resolução n'? 69, de 1978 e tendo sido retirado o documento cita~
do inicialmente, a Presidência determina a leitura e posterior publicação, a
partir da qual passará a produzir seus efeitos,-do documento que cria uma co~
missão parlamentar de inquérito _destinada a apurar ..irregularidades verifica~
das na _a_tuação do Banco_NacionaJ da HahiLação.,, cujo primeiro signatário é
o Sr. Senador Agenor Maria.

E lida a seguinte
RESOLUÇÃO N• 19, DE 1982

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar atividades do Banco Nacional da Habitação - BNH.
O Sena-do Federal resolve:
Art. 1º É criada, nos termos do art. 170,letra b, do Regi_mento Interno
do Senado Federal, Comissão Parlam_ent~r de Inqu_éritO, ~e_stinada a apurar
irregularidades verificadas na atuação do Banco Nacional da Habitação -

BNH.

-

Parágrafo único. _Na apurãção a q·ue se refere este artigo, ter-se-ã em
conta as atividades do BNH, como órgão do Sisterfi_ã Fif?.ai?:_c~iro de Hal;>i-_
tação, ver'ificanâo-se: o alcance de sua atuação na implantaÇãO e desenvolvi-:.
mento da política habitacional; as majorações OfdCiiadãffti_ós planos de financiamento da casa própria, com sacrifício dos mutuários; e os excessos de despesas administrativas, inclusive com a aquisiÇão de aviões.
Art. 2º A Comissão Parlament~r de Inquérito a que se refere esta Resolução serã integrada de 9_ (nove) membros e terá a duração de 120 (cento e
vinte) dias.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de _sua publicação.

JustiflcaÇãõ
Direito fundamental das minorias parlamentares, como os requerimentos de informações e a Convocação de Ministros de Estado, as Co_miS-sões Pai;Iamentares de Inquérito se constituerrtno instrumento mais çfi:_~ p~r'! a fis.:.
calização do desempenho dos órgãOs- do Poder Executivo, enquantQ não se
reg~ lamenta, nos term?~ do art.45 da Cart~ em yigof, ~_exeicíci,o da missão
fiscal conferida ã Câmara dos Deputados e ao Sen!ldo Fc::ÇleraJ,
No caso que nos move à apresentação deste projeto,. de pouco adiantaria
a convocação do Ministro do Interior, ou a remessa, aiYBNH, por "inú:rmêdio
dessa Secretaria de Estado, de um requerimento __c!e ip.for~açôes Sób~e _f~t~
determihado, dentre eles a compra, anunciada nos jornais, d_e _um avião. "ja-tinho" de passageiros, pelo BNH, pela importância de quinhentos e cinqUenta
milhões de cruzeiros.
OUtrOS fatOs nierecem o eXame de um órgão si_Q._4J~ante dÕ CongressO,
que comprovem a procedência ou o desacerto da política seguida pelo BN-H,
nos aumentos insuportãveíS prornôvidos na execução do plano financeiro da
habitação, em detrimento dos usuários do sistema, no seu justo anseio de possuir a casa própria, que oS libere dos aluguéiS extórSiv-os-vigentes em-todos os
centros urbanos.
__
A instituição da CPI darã ensejo a que deponham os conbécedores de irregularidades administrativas e a inalversação de recursos verificadas naquele
Banco, permitindo, ademais, que os dirigentes varram a -própria test8.â~á. justificando suas deliberações na gestão de_ um imenso património derivado da
poupança do_trabalhador bra_sileiro.
Sala das S_essQes, 29 de junho de 1982. --Agen"i:Jr Maria-Hu",zberto Lucena - Cunha Lima - Marcos Freire - Teotonio Vilela- Nelson Carneiro
- Leite Chaves....:... Evandro Carreira~ Gilvan Rocha- Tancredo NevesEvelásio Vieira- Mauro Benevides- Mendes Canale -AIÍJerio Silva -José
Fragelli- Lázaro Barboza- Franco Montoro- Henrique Santillo -Itamar
Franco - Alfonso Camargo - Saldanha Derzl - Paulo Brossard- Orestes
Quércia.
-

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - 0 documento lido contêm
subscritores em número suficiente para constituir, desde logo, Resolu_ç_ão dO
Senado Federal, nos termos do art. 170, a, do Regimento" Interno.
Serâ publicado para que produza os devidos efeftõs_.
Para a Comissão Parlamentar cl~ Inquêrito, op1_ criada, a Presidência fa~
rã, oportunamente, as designações, de acordo com as indicações que receber
das Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Há horadores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Evelãsio Vieira:-
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador _N_elso_I]-_ Ca~!leiro! g.u_e _ ~al~~ã como Lí9er.
O SR. NELSON CARNEIRO (Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. - É com constrangimentO que ocupamos, nesta oportunidade, a tribuna
desta Casa.
_
Sabe V. Ex• e sábe~..ilustres colegas que durante qUatro anos de divergência cOm- O GovetilO do Estado do RiO de Janeiro, nunca nos valemos desta
tribuna para trazer aqui os problewas regionais. Nunca, ocupamos esta tribuna, por exemplo, para dizer que, durante quatro anos, nunca se conseguiu
constituir,·na Assembléia Legislativa do Estado, uma ComiSsão Parlamentar
de Inquérito, ainda quaildo um Deputado acusou a outro de estar vendendo
bolsas de estudo, nem isso foi posSTvel fazer, mas nein por isso trouxemos a
Plenário, porque achamos que os problemas regionais devem se esgotar na esfera do Estado.
Mas, Sr. Presidente, há os interessados em comprometer a bancada do
Rio de janeiro no Senado FederaL Valem-se eles de um requerimento para a
inversão -da Ordem do Dia, visando a aprovação de alguns projetes que nela
fiE;uram, inc1usive um réferente àquele Estado.
O candidato ao GoVern-o, Deputado Miro Teixeíra, aproveitou-se d_o-ens~Jo pãra -querer crU.ciJicar, na antiga Capital da República, os que aqui representam· o povo fluminense.
Sr. Presidente, é preciso ler o projeto que é, sem dúvida, o mais vultoso
qUe por aqurpassõtr- sãu maiS de 29 bilhões de cruzeiros.
Sr: Presidente, não há - e tive o cuidado de o reler várias vezes- em
todo o processado distribuído aos Srs. SenaÇ.ores, uma palavra dizendo que
essa importância se destinava ao pagamento d-o funcionalismo público. Aliâs,
seria" surpresa eSSe arilot p-elo funcio~nalismo p-úblico porque, como todos estão recordados, foi no Rio de Janeiro que ocorreu a mais violenta greve dos
professores, para que eles tivessem seus vencimentos -majbrados em alguns
cruzeiros. E, curioSamente, Sr. Pi-esidente, iniciando uma triste experiência,
foi afi que" Polícia Militar oc_upou os jardins do Palácio Guanabara parareclarrlar dá GClvernador irielhoc remun~r_ação.
-.- Oi"ã, -~~. President~, tudo isto nunca trouxemos ao Plenârio; nunca aqui
--"diScutimos ií.eiri foCaliZamos qualquer dos erros do Governo do Estado do
Rio de Janeiro que todos nós sabemos e -que são do conhecimento público_. E
não pretendemos fazê-lo, Sr. Presidente. Queremos apenas registrar- e cumpro ne-ste momerliõ o·dever de falar em nome_dos meus companheiros d~ re~
presentação- que nuiica- fOi subirietidO a Votos, heste Plenário, o projeto que
figura hã-Ordem do Dia de hoje COIJlO o de númer:_o 14, apenas se pediu uma
preferêncía, -uma inversão da Ordem do Dia para: aprovação de vários proje_
_
:_
_
tes, inclusive esse.
Sr. Presidente, não seríamos nós que iríamos a~usar oS que têm criticado
os governos estaduais, porque têm enviado a Csta Cas.a projetes, sem dizer o
fim a que se destinam. as obras que querem realizar, apenas para pedir dinheiro para o próprio Orçamento do Estado_.
.
Lembro-me,_ para recordar alguns, da tenaz oposição dos ilustres
membros do PMDB do Mato Grosso -do Sul, at_é q1,1e o Governo enviou ao
Senado mensagem sobre as obras que pretendia realizar. Devemos prestar,
também, igual homenagem ao nobre Senador do Piauí pelo PMDB que, aqui,
também lutou atê que o Governador do Estado enviasse nova mensagem a V.
Ex•, dizendo da aplicação dos recursos que pleiteava. E também, se não nos
enganamos- e aí quero referir ~'se não nos enganamos"- até o nobre Sena~
dor Humberto Lucena ocupou <!QUela tribuna, certa feita, para fazer uma
crítica sobre os sucessivos pedidos de emprêstimos para o Estado da Paraíba.
Mas nem por isso vamos acusar o Senador Humberto Lucena de ser contra os
intefesseS da Par3.íba; não vam"os acusãr os Senadores do Mato Grosso do Sul
contrários aos iriteresses -do MatÕ Grosso; nem o Senador Alberto Silva de
estar t:Oritribuindo para prejudicar os_ interesses do seu Estado. Todos eles
cu.rnprem seu dever de fiscalizar, de qUerer que se traga a esta Casa uma expU~
cação pa:ra as solieilaç-Qe§" Su.bmetidas ã nossa apreciação. Todos queremos
apenas esclarecimentos, os quais nunca foram prestados. Agora, depois que o
fato ocorreu, saiu o candidato do Governador a espalhar que não vai haver
reclassificação de cargos, porque rtõs negamos os recursos.
Ora, Sr. presidente, recentemente. desta tribuna, o nobre Senador Saturnino Braga valendo-se de dados es~atísticos, declarou achar que o ICM, no
Estado do RiO; havia decrescido 35 bilhões de cruzeiros, sem qualquer expli-caÇãO~- beste mo dó~ nOsSa- inte!TV"eifçãO -ij.Cste momento~- Sr. Presidente, não é
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para nos defender, nem defender os colegas, porque todos conhecem nossa
posição nesta Cãsã. "NóS nãõ nOs VafeinoS dã- Úibuna par3 as -campanhãs regionais, mas aPenas para dizer que, se melhores esclarecidos,_ se melhores informados, poderíamos examinar o pedido.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com muito prazer.
O Sr. Hwnberto Lucena- Nobre Senador, V. Ex•, em primeko lugar, é
quem diz que não está devidamente esclarecido sobre o pedido de autorização
ao Senado, para que o Governo do Estado do Rio possa emifir 20 milhões de
Obrígações Reajustáveis do Tesouro d_o Estado, equivalentes a_ 29 bilhões, $Ctenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros. Tanto qU:anfo posso Ver· do
avulso, com os pareceres todos favoráveis, dos órgãos competentes do Senado, inclusive do Banco Central, o de que se trata na espécie é de uma simples
antecipação de receita orçamentária. Quer dizer, o plano de aplicação no caso~ a meu ver, é o próprio Orçameritó do Estado, porque os recursos se destinam às despesas orçamentárias devidamente especificadas como V. Ex• sabe.
·Aliás, devo ainda esclarecer a V. Ex• e à Casa que nós do PMDB, que tomamos uma deliberação de Bancada a respeito de empréstimo a Estados e Municípios, tivemos m-Uita caUtela nessa: matéria, niste ano eleitOral, e notadamente no que tange a empréstimos externos e rriesmo aos empréstimos íriternos de maior vulto. Ocorre, entretanto·, que recebemos, tanto a liderança do
PMDB como a liderança do PDS; apelos no sentido de examinar uma exceção para essas emissões de títulos reajustáveis, porqUe :ií não se: tiata-nem
de dólar, nem de marco, nem de outra moeda externa, nem de cruzeiro.
Trata-se de emissão de títulos para colocação no mercado financeiro, e compr!i quem quer. Se o título não vale nada, não haverá comprador para ele. Então achamos, e esse_ foi õ entendimento da maioria esmagadora da Bancada
do PMDB no Senado Federal, que deveríamos resolver esses casos. V. Ex• há
de ver que estão incluídos na pauta um pedido de empréstimO semelhante a
este do Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, para Minas Gerais e ainda,
se não me engano, para o Paraná ou Santa Catarina. Portanto, nós acordamos, nesses empréstimos que autorizam essa emissão de títulos. Mas, até agora, a não ser para o corpo de bombeiros do Estado do_Rio de Janeiro, não
aprovamos nenhum empréstimo em dólares para os Estados, este ano. E empréstimos internos de vulto aos Estados só aprovamos para o Rio Grande do
Sul, para o reaparelhamento também do Corpo de Bombeiros e para a UNICAMP de São Paulo. No qii6 diZ respeítõ ao cãS-o da Paraíba, que V. Ex•
mencionou com muita oPortUnidade, ocupei esta tribuna - e não poderia
deixar de fazê-lo - porque o Governador do meu Estado foi ao Conselho
Deliberativo da SUDENE acusar-me, como Líder d_o PMDB, de estar praticando um crime, não só contra a Paraíba, mas contra o Nordeste, evitando a
aprovação no Senado dos empréstimos destinados aos Estados daquela sofrida Região. No mais, compreendo e respeito a posição de V. Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex•, e pela primeira vez
ouço-a-explicação desse entendimento de V. Ex• com a nobre Liderança do
PDS quanto a esse projetO. O que eu sabia ... é que se iria apfoVar-- e aprovamos, sem nenhuma restrição - o empréstimo de vinte milhões de dólares
para o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. E aqui V. Ex• nem
ninguém a'pontai'â,- üma Vez em que qualquer- representante dO RiO de Janeiro, haja Pedido sequer verfficação para irriPedir a aprova-ÇãO de p-rojetas, Te~
mos mantido nossa p-os-içãõ-ae-abs0lu-tã.-1e3]Q3Qe- e de confiança, não no Governo mas na própria vitalidade do povo fluminense que julgará seu Governo
no dia 15 de novembro.
O Sr. Helvídio Nunes --Permite V. Ex• um aparte?

OSR. NELSON CARNEIRO- Tenho a honra de ouvir o nobre Senador Helvídio Nunes.
O Sr. Helvídio Nunes- Consinta, -eminente Senador Nelson CarneirO,
que eu_ preste um ligeiro -depoimento, embora dele V. Ex• não- neCeSsite-~ -Hâ
doze anos estamos nesta casa, no plenário e nas m3is dlrer-erites tOIDissõCs.
Em todos os momentos e ocasiões V. Ex-, sempre -se comportou como Um mO-:.
delo de virtudes, como ·um padrão para o comportamento de todos nós.
O SR. NELSON CARNEIRO-- Muito obrigado, muito me hon-ra a
apreciação de V. Ex•
Realmente, Sr. Presidente, embora afastado do GoV_erno há quatro anos,
em todos os pedidos de empréstimo formulados pelo Governo do Estado do
Rio de Janeiro, como membro da Comissão- de ConstitUiÇão -e ft.iStíÇa e rio
plenário, aí Tigura nosso VÇitO favorável,- e, certamente; se o_ Sr. G-õ_Ve"rOadOr-iivesse tido o cuidadO de iriformã.r ao Senado, como de seú dever, qüe isso se
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.destinava ao pagamento de funcioriãrios que téthlm Sido reclassificados, evidentement~ _gue o Se;@_çlo teríª_;ipreciado com a devida atenção. Mas, nada
disso foi dito, e as informações do nobre Senador Humberto Lucena só agora
nos chegam ao conhecimento. Modesto representante do Rio de Janeiro~
como seus três outros ilustres representantes, nunca fomos informados sequer
por um aviso, por um telegrama, por uma comunicação de que a autorização
pedida se destinava ao pagamento de reclasSiticã.ção dos funcionários públicos: Temos recebido telegramas de todos os Estados do País pedindo, e V.
Ex•s também têm recebido, do Rio Grande do Sul e de outros Estados; do
Rio Grande do Sul~ então~ são sucessivos oS pedidos; não é só o Governador,
são também os Secretários de Estado. Mas o desapreço do Governo fluminense pela representação do Rio de Janeiro é tão grinde que nunca, nem direta, nem indiretamente; nos chegou a notícia dC que eSsi: empréstimo tinha determinado objetivo.
De modo que, Sr. Presidente, nossa presença nesta tribuna é para reafirmar, pri~eirC?• que nunCa mr:representan_tes_ do Rio de Janeiro criaxam-qualquerobstâculo à aprovação de um projeto favorável àquele Estado. Segundo,
que o que nós não aprovamos foi a inversão pleiteada, em que figuravam
vários Projetes, pOrque tínhamos que respeitar, inciusive, aque-les outros que
há muito temp-o penam na nosSa Ordem dO Dia e dela não saem.
Firiafinente, S-r; Piesídente, as assaciadilhas, as informãções lnsuiÚ.1osas
lançadas contra nós não nos ating"em Porque os qúé' icõmpanham nossa atividade nesta CaSa sabem que os funcionários públicos, não só do Rio de Janeiro, como de todo o País, têm em nós um constante advogado. Todas as reivindicações do funCionalisino público têm encontrado não só o nosso aplauso, o nosso-Voto, mas até a nossa iniciatíva.
No entanto, Sr. Presidente, até hoje, embora o GoveÍ'no do Estado disponha de uma numerosa bancada na Câmara Federal, nenhum parlamentar
subiu à tribuna para responder ao discurso aqui pronunciado pelo Senador
Saturnino Braga, da maior gravidade.
O Sr. Dirceu Card_oso - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra.
O Sr. Dirceu Cardoso-- Nobre Senador Nelson Carneiro, V. Ex• está
trazendo à baila um assunto que dentro de pouco vai ser objeto de manifestação aqui do Senado. ·oe fatõ eU Qlie tenho-Sido O Senado[- que tem obstruído esses empréstimos através de dois ou trêS anos, por motivos que o Senado
conhece, nunca tive, da parte de V. Ex•, qualquer manifestação em desacordo
çom_esta afirni.aÇ~o qt,~e venho fazendo. E estou de acordo com o nobre Sena~
dor Helvfdio Nunes quando diz que V. Ex• tem sido um paradigma para este
Senado, seja na Comissão de Coristituição JuStiça, seja aqui em plenário. Mas
o que tein havido aqui, exa·tamente, üimbérÍl, é que Senadores, às vezes contra
certos empréstimOS;-depois de uma guinada de 180 graus, se posiciOnam a favo·r de outros, com as mesmas circunstâncias, as mesmas características. Mas,
tem razão V. Ex•, o empréstimo do Estado do Rio não está destinado ao que
explicou o nobre SenadOiHLiritberto LUCen-a~ empréstimO p3ra fazei face ao
pagamento de funcionários. Está, exatamente, com outra destinação, mas o
que temos aqui feito contra Os empréStimos ê. ãpéna:S íStO: é a inverSão na Ordem do Dia. Somente fsto. E de-parte de V. Ex• temos tido um Comportamento digno de admiração e de respeito porque, de maneira alguma, em nenhum
momento, ··em nenhuma oportunidade, em nenhuma ocasião, se desviou de
seu pa-riCiigma Cjlle
segUidO ãqui nesta Cã:sa:~"POrta'nto,-cióu~'ffie Por satiSfeito com esta informação, já_ qiú! dentro_ ell?- pouco nóS, também, teremos a
oportunidade de nos colocar frontalmente contra o pedido de inversão e cansa o empréstimo--do Estado do Rio de Janeiro.

tem

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço as palavras do nobre Senador Dirce_u Cardoso que traduzem não só- a sua genero-sidade.. ~
O Sr. -Dirceu cárdosO- ÊjiastiÇa, nobrC Senado-r.- Não é generõS1dade.
O SR. NELSON CARNEIRO- ..--;- mas a sua cOnstânCía, a sua Coerência. S. Ex~ mantém, aqUí, unia sua posição coereOte-áe5de OPrimeiro momento - desagradável para uns, agradável para outros, mas em todo caso coerente.
O Sr. Dirceu Cardoso -"E hoje desagradável para todos.
OSR. NELSóN-CAR:NHR0-=2 De modo, Sr. Presidente, que não queremos, não deven1os, -~ão assumifelrioS-eSt3-fri~~~a para retaliaç~_es que di~
· gam resP~ito ·áo Estado "q_~e. nÓs ~é&~!!~ Is~o ~~~-~ t.!_v~~o~ o cuidado -de fãZer quando, com grande con~trangi~c:mto me_u_, me afastei ~o partido que ajudamos a fundar, o MDB, e depois o PMDB.
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Se os nobres colegas leram as declarações que então proferimos, verificarão que nelas não há nenhum azedume pessoal, nenhuma crítica que possa
destoar desta linha de absoluta serenidade com que temos apreciado todos os
processos nesta Casa.
Lembramo-nos, por exemplo, da tortura.dos representantes ~d~ -Sêrgipe
para conseguir aprovar um emprêstimo de 12 milhões de cruzeiros. E até, em
tom pilhérico, oS 3 Senadores sergipanos se prontificavam a cotizar-se para
que cada um contri.b_uísse com 4 milhões, a fim de evitar--que a ciâade, a capital daquele Estado, continuasse a aguardar o pronunciamento desta Casa.
De modo, Sr. Presidente, que são essas as palavras que devíamos proferir, menos para responder a quem procura lançar lama sobre os q!latro parlamentares que representam o Rio de Janeiro, mas para prestar homenagem a
este Senado que tem procurado, ãs vezes com as imperfeições humanas, cumprir o seu dever. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Convoco sessão extraordinâriã do Senado Federal a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, d-estinada à apredação do Projeto de Lei da Câmara n'1 8j82, e do Projeto de Decreto
Legislativo n• 26(80.

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Na sessão anterior foi lido
o. Requerimento n9 143, de 1982, de autoria do Sr. Senador Nelson Carne_iro e
outro_s Srs. Senadores, solicitando a realização de sessão especial destinada a
homenagear a memória do ex-Senador Aura S_oares de Moura Andrade~ em
data a ser oportunamente fixada.
O citado requerimento deixou de ser apreciado por falta de quorum.
Passa-se, portanto, nesta oportunidade, à votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
-

Eunice Michiles- Luiz Cavalcante -_João Calmon -_Amaral Pejxo!O
Lenoir Vargas.

O SR. PRESIDENTE Jarbas Passarinho)- Está finda
diente.
Passa-se à

a Hora do Expe-

ORDEM PODIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser" lido pelo Sr. 19-Secretátio.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 144, DE 1982
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regiinento Interrio; reqUeirO ihver~
são da Ordem do Dia, a fim de que as matérias constantes dos itens n9s 7, 14 e
11 sejam submetidas ao Plenário em 19, 29 e 39' lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1982. -José Lins- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) votação imediata.
Em votação.
O Sr. Dirceu Cardoso -

Esterequerimento exige

Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr, Presidente, pediria a V. Ex• que solicitasse do Sr. Secretário
informar o número dos itens da pauta que o requerimento pede que sejam colocados em primeiro lugar.
O Sr. Aderbal Jurema (Secretário) -

Números

7;

14 e li.

O SR. DIRCEU CARDOSO- O negócio foi feito à moda da Casa; 7,
14, e depois lembraram do I I e enfiaram o tI no fim.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, como ontem, hoje e sempre, enquanto eu
for Senador. sou contra a inversão da Ordem do Dia, seja para que projeto
for, para que Estado for, de que Partido for e de que Senadores firmatários
esses requerimentos sejam. Sou contra o requerimento de inversão, porque na
pauta dos nossos trabalhos jâ há meses está_ aqui o número I, um projeto de
autorização de empréstimo ao Rio Grande do Norte~~ que vem !)endo preterido com requerimentos de inversão cta Ordem do Diat em virtude de determinação de força maior - a força maior, naturalmente, registra-se com as
duas Lideranças dos maiores Partidos da Cas.a, dos grandes Partidos da Çasa
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......;·os outros são pequenos, com lideranças que não chegam a dois dígitos, e
não têm força, portanto, de impedir essa inversão.
Mas, hoje, por exemplo, pede-se a inversão da Ordem do Dia para o item
n9 7, que pede para o Governo do Estado do Rio Grande dá-Sul empréstimo
de CrS 10.027.899.259,79; o item fi"' 11 da nossa pauta é uma autorização ao
Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$ 988.603.570,49; e finalmente o item 14, a ordem é diferente, 7, 14, 11, porque as combinações se fi~M
ram para que ele também entrasse, ê o Estado de Minas Gerais; agora, é o Estado do Rio de Janeiro para Cr$ 29.079.200,000,00.
Sr. Presidente, logo hoje recebemos do Banco Central a informação que
hâ muito acalentávamos, que era de informar o volume de emissão de dinheiro neste País. Hoje recebemos este ofício, e vou dizer apenas para desanuviar
a memória dos ilustres signatários do requerimento de inversão da Ordem do
Dia, ou melhor, vasculhar um pouco os becos_ da memória, como diz o feliz
autOr desta eXpressão;-pãra demonstrar que o que queremos fazer aqui hoje,
só nesta inversão, quase que cobrimos todo o dinheiro emitido pelo Brasil no
ano de 1982.
Sr. Presidente, o Senado precisa tomar cautela com essas benesses que se
derramam sobre alguns Estados, sobre uns mais do que em outros- hoje nós
temos o Estado_ do Rio de Janeiro, o Estado de Minas e o Estado do Rio
Grande do Sul, muita· mais felizes do que o pobre, sofrido e causticado Estado do Rio Grande do Norte. Pois_ bem, só no dia de hoje, se votarmos todos
os projetas em pauta, liberaremos uma soma algumas vezes maior do que
todo o dinheiro que o Governo brasileiro mandou emitir para circular dentro
do País, no ano de 1982. Quer dizer, numa sessão só, em três quatro ou cinco
votações poderemos liberar um volume de dinheiro algumas vezes maior do
que todo o dinheiro que a Nação brasileira, através da sua política monetária
e financeira, emitiu este ano:
Há_ duas semanas_ eu dizia que eram 9 bilhões de cruzeiros que o Brasil
_e~itiu. f?e_duass~_~ana_s p~ra ,c~ •.. não ~ot.a01os empré~~imo.s algum. Hoje coM
méÇ"ãmos Outra vez ã;votâ"r, ê o'inonfaó.te dãSeô:iiSSôes atinge á II bilhões de
cruzeiros.
0- volume que queremos emitir-hõje, se votarmos todos os itens da sessão, algumas vezes, ·num dia, serâ todo o dinheiro que o Brasil emitiu no ano
de 1982.
Ontem, em declaração_i_UirifoTri3I~ um -dos maiores empresários brasilei.
"TOs~ Té5p0nsãve1 hoje pelo-Projeto Jari, que avoCoU sobre os seus ombros e de
empresários brasileiros a continuação da exploração desse Projeto, de que o
americano desistiu,- êsse empresãiíO diS~e que a inflação está corroendo a economia brasileira. No entanto, o Senado não ouve essas declarações, o Senado
libera os empréstimos, empréstimos que são outras quantias de dinheiro postas em circulação, acarretando uma inflação que, neste mês, vai bater todos
os recordes de 1982, e é possível que, no mês seguinte, bata todos os recordes
de todos os _meses, nesteS {lltimos anos.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vamos mitigar UOJ. pouvo esses
empréstimos, como temos_ feito.
De fato, dos 300 pedidos de empréstimos que estão tramitando no Senado apenas ineia dúzia deles foram aprovados. graças à heróica resist~ncia de
dois ou três obscuros Senadores, neste Plenârio, que se têm colocado contra
esses empréstimos.
Hoje está-se pedindo logo a prioridade para três grandes Estados: o Estado de Minas Gerais, o EStado do Rio Grande do Sul e o Estado do Rio de
Janeiro, tão necessitados como outros Estados que estão com seus pedidos de
empréstimos na Ordem do Dia já há m~$~ e nijo são votados, porque o Senado não tem dado quorum para que sejam apreciados. Não é por causa da nossa obstrução, e sim porque o Senado não tem dado quorum.
Aqui, na cabeça dos iten-s da Ordem do Dia, está um empréstimo pequeno para o Estado do Rio Grailôe do Norte.
Portanto, Sr. Presidente, como ontem, como hoje e como amanhã, o Senado é obrigado a ouvir, é obrigado porque, enquanto funcionar o Senado,
falarei,_ ~mbora ocasione es.se m~l estar aos_ outros Se_nadores que queriam ouvir apenas elogios e aprovações-. EnqUanto for sCiiildor e Puder falar, falo
contra os empréStimos.
Votei, na última apreciação, aqui, dos empréstimos, contra o meu Estado~ contra o município em que fui maiS -Vôtadó como Senador da República.
Votei contra porque beneficiava menoS ao municíPio e a sua retenção, a sua
obstrução beneficia todo o povo br3sileiro em geral.
Assim, Sr. Presidente, vou requerer verificação de quorom. É a atitude
que tenho tomado em todos os empréstimos. Poderia ter interesses sentimeli·
tals e abir mão desta posição minha, mas me trairia a mim próprio. Também
não cu!po essa situ~ção _à mfnha obstrução. Culpo à obstrução dos 34 Sena~
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dores que não comparecem, porque, se hoje, aqui,-tiverinOs os 34 Senadores,
ninguém vai ouvir" a missa seca c.ontra os empréstimos. À prova-os e passa em
frente.
Assim, Sr. Presidente, contra a inversão, e vou pedir verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requeríinento.
Os Srs. Senadores que o aproVam -permaneçam s-e-ntadOs. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Dirceu Cardõso -

Peço verificação da votaÇãO,

sr:

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Será feita a verificação solicitada.

Antes de proceder à nova votação pelo processo eletrônico, a PresidênCia
ir-ã sUspender a -sessão por aTguns minutos para -conVoCar-ao ptenãrío os Srs.
Senadores que se encontram em seus gabinetes.

Está suspensa a sessão.
(Suspensa às /5 horas e 45 minutos, a sessão é reaberta às 15 horas e 55 minutos.}
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) ~ Estã reaberta a sessão~
Sendo evidente a falta de número em plenário, a Presidência se dispensa
de proceder à verificação reque-rida, ficando, em conseqüência, p~réjúdicadO o
requerimento de inversão.
·Em razão disso, as maté-rias da pauta de hoje, todas pendentes de votação, ficam- adiadas para a próxima sessão ordinãrià~
São os seguintes os iiehs-i:uja apreciarão-·t·aâiaáa.

Votação, em turno_úi_lJ~~·d_o~rojeto de Resolução n~': 183;d~_I9_8l_{~pie
sentado pela Comissãocde Ecõriõmia como conclusão de seU-Piliecer n9 1 098
de 1981), que autoriza o 00\ierno do Estado do Rlo Gránde do:Nortt~ ~ eíe~
var em CrS 29.364.200,00 (Vinte Jióve rriilhões, trCzen"i<?s e Sesse-ntaequaúo
mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida coflsolidada, tendo
PARECER, sob n• L099, de 1981. da Comissão
-de ConstituiÇão e JustiÇa, pela constitucionaiÍda-de'e jurid1~idad~~çom
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
-- (Dependendo da votação do -~equerimento n9 123/8~, d().-~ena~or :01~-:
ceu Cardoso, de audiência da Comissão de Finanças.) -· ' -- '
·

e

2
Votação, em turno úriico, do Projeto_de Resol~ção 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, 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 .Jiistíça, pela constitucionalíáade ejurídicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favoráveL

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 266, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia: como coriclusão de seu PareCer n9 1A51",
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 constitufção e JuStiçã, pela constitucionalidade e jtirldiddade; e
-de MunicípiOs, favo_râvel.

Junho de ~ 9~2

_ _;;~_
_Yo,taçào, em turno único, do Proje_to de R_eso!ução n9 3.3, de 1982 (apresentado pela ComiSsão de Economia como conclusão rle seu Parecer n9 189,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municip:il de Ttapi1 (SP) a elevar em Cr$
29.745~360,00 (vinte e ilov~ nlilh_?es; setecentoS qUar•- J.ta 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 t;onstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-- :_-___·de Municípios, favoráveL
6

e

Votação, em turno únko, dó_ P~ojeto de :ResolUção n9 38, de 1981 (apresentado pela Coniissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro" (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois mllhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sUa dívida consolida~
da, terido
-PARECERES. sob n's 280 e 281, de 19!Íl: d~s CoÍnissõés:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonilidadC e ju-ridicidade; e
-de Municípios, favoráveL
7
Votação, em turnO único, do Projeto de Resolução n~ 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 713,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões. vinte e sete milhões. oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqíienta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 714. de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
8
Votação, em turno único, do Projeto de ResofUÇão n9 24ó; de 1_981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 1 342
de 1981), que autoriia a Pr~feitura Municipal de Coxim (MS) a elevar e~ Cr$
12.356.000,00 (doze milhões, trezentos e- cinqUenta e seis mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.343 e 1.344. <e 1981, das Comissões:
-de Constitu!'çào e Jus~ira~:R~l~-_c~.n.s_tituch:m~IiQade .e juridjcidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
·---de Municípios, favo~ável.
9
Votação, em turno único, dO Projet<Íde ~Qhi_ç_ão n\J 30, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 178,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a elevar em
Cr$ 159.638_.841,00 (cento e cinqUenta e nove milhões, seiscentos e trinta e
oito nlil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros), o n ontante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 179 e 180, de 1982,das Comissões:
-de Constituição e_ Justiça, pera constitucion-alidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municípios, favorável.
lO
Votação, em turno únfCo. -dO- P~ojeto de-Resol~Çã-õ n9-8Q,- de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como c_onclu_são de seu Parecer n9 423,
de 1982), que autoriza a· Prefeitura: Municipal de Tocantinópolis (GO) a elevarem Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e um
mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 424 e 425, de 1982. das Comissões:
-de Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

4

11

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 25, de 1982 (apre~
sentado pela Comissão d_e Economia como conclusão de seu P~r~cer n9 1453
de 1982), que autoriza- a Prefeitura Municipal de A lexãnia (GO) elevar ero
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 Jus"tiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; ·e
-de Municípios, favoráveL

Votação, em turno_único, do Projeto de Resolução n~ 218, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.27_0,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de. Minas Gerais a eleyar em Cr$
988.603.570,49 (novecentos e oitc:,nta e oito milhões, seiscentos e três mil, qui~
nhentos e setenta cruzeiros e quarenta e nove centavos), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 1.271. de 1981. da Comissão
-·=-:ae COnstituiÇão e JustiÇa. pela constitucionalidade e juridicidade. com
voto_vencido do Senador Hugo Ramos.

a

•

•

Junho de 1982

•

•

12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 221, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.276,
de 1981), que auto_riza o Governo do Eg,tacl_o do Cearã a elevar em Cr$
25.239.000,00 (vinte c cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 1.277, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

13
Votação, em turno único, do_Projeto de Resolução n'i' 14, de 1982 (apresentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 39, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) a elevar em Cr$
360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 40 e 41, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucioriãlidade e juridicidade; e
-de A-funicípios, favorável.
14

•
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 59, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 334,
de 1982), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em
Cr$ 29.079.200~000,00 (vitfte e nOVfrbilhões, setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER sob no 335, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e_juridicidade.
15

Votação, em primeitci turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 13, de 1979,
de autoria do Senador Mlluro a~nevides, que di~põe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerçiário,_ 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 d_os Sena,dores Bernardino
Viana e José Fragelli.
16
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei_dQ Senado nO? 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifiCa dispositivo da Con-'
solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo
PARECERES, sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.
17
Votação, em primeiro _turno, do Projeto de Lei do Senado_ nO? 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Yiana. que declara o Marechal~do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob nos 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucio.nalidade, juridicidade .e, no
mérito, faVorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
-de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição-~ Justiça.
18
Votação, em primeiro turno, ·do Projeto de Lei do Sen_ado n9 352, de
1978, de autoria do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de ali~
mentes, tendo
PARECER, sob no 1.145, de 1981, da Comissão
-de Constituição_ e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorãveL
19

Votação, em primeiro túrno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei n9 5.480, de I O de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 13'i' salário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
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PARECERES, sob nos 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favor_âvel; e
-de Finanças, favorável.
20

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucer:ta, que altera dispositivo da Lei
no 6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FA VORÃVEIS, sob n•s I.J30a 1.133, de /98/, das Cernissões:
-de Constituição e Justiça;
-de Legislação Social;
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças,
21

DíscusSão, em turno únic-o, do Projeto de Resolução n'i' 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~'
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de
sua dívida consolídada, tendo
- PARECERES, sob nos 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela coristituciooalidade e juridícidade; e
-de Municípios, favorável.
(Dependendo da votaÇão do Requerimento it'i' 30"9/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de-reexarile da Comissão de Constituição e Justiça.)
22

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria
contábil, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n's 573 a 576, de 1981, das Comissões:
-de Constit~ição 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.
(Dependend-o da votação do Requerimento n'i' 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discu~são para reexame da Comissão de
Serviço Público CiviL)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do_ orador.) - Sr. Piesidente, Srs. Senadores:
Na presente sessão legislativa, em diferentes oportunidades, discorri
sobre a necessidade de uma reformulação e urna conseqüente redistribuição
da receita- iributáiia -nacionaL
Num·a ~caSião:- f~l~i sob-re as Idéias geraiS Que devem presidir a reforma.
Fiz, inclusive, referência a decreto presidencial que instituiu uma comiSsão de
cúpula para o exame e discussão e, naturalmente, apresentação dos resultados dos estudos. Como sempre, procurei demonstrar quão imperiosa e urgente é. esta reformulação, se pensarmos não em termos regionais, mas se exarniw
narmos -a Matéria sobretudo com o pensamento voltado para os problemas
gerais do _País.
Na última oportunidade em que ocupei esta tribuna, Sr, Presidente e Srs.
SeliadofCS, proCuiei, inclusive, dar um pouco de contribuição pessoal aos que
estão íricuni.bidos peló Poder Executivo de estudar o problema da reformulação da política tributária da União. Hoje, quero trazer, também com o mes~
mo objetivo, algumas propostas que encontrei num jornal de Fortaleza, e que
são da lavra do até bem pouco tempo Secretário da Fazenda daquele Estado,
Sr. Osias Monteiro Rodrigues. E eu o faço não apenas tendo em vista a qualidade do Dr. Osias Rodrigues, mas também pensando em toda a colaboração
que se possa prestar, neste instante, às autoridades diretamente envolvidas no
processo, são inteiramente vã1idas. Assim é que o ex-Secretário da Fazenda
do Ceará entende que se deve incluir, para efeito de transferência dos Fundos
de Participação dos Estados e Municípios, uma parcela do Imposto sobre
Operações FinanceiraS, -atüãlinente o quarto imposto do País, e que não tem
nenhuma destinação vigente de aplicação, a não ser pela União.
O segundo POnto SUgerido por S. Ext- diz respeito ao restabelecimento de
40% para ~0% do Imposto ÚniCo sobre Combustíveis Líquidos e Gasosos,
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para os Estados. A terceira modificaÇão consistiria riá uiilf1Cação de u'm só
fundo, das transferências federais relativas aos fundos rodoviáiíos, adicional
do Imposto Único sobre Lubrificantes, Taxa Rodoviária Onica, -Imposto
sobre Transportes de Cargas e Passageiros e Imposto ÚnicOs-Obre Energia
Elétrica. E a quarta sugestão, para· não ir mais longe, seria a êlirninação toial
das isenções com base no ICM, a proibição de novas isenções, inclusive os
estímulos fiscais à exportação que deveriam ser ressarcidos na inteira compc:;tência financeira da União, sem nenhum ônus para os Estados.
Acrescidas estas sugestões àquelas que tive a honra de formular na última vez em que ocupei esta tribuna, quero, hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, examinar outros aspectos da Reforma Tributária.
Quando iniciei, ·nesta-Casa, ao meu modo, uinil luta effi favor da Reforma Tributária, entendi que não seria de boa técriica fazê-io no- seu todo, daí
por que elegi um dos aspectos mais importantes para, contlnuaniente; martelar, com a esperança de que, algum dia, e tendo em vista que muitos parlamentares, nesta e na outra Casa do Congresso, se interessavam pelo problema, poderíamos alcançar a sensibilidade do Governo Federal.

O Sr. José Lins --Permite V.
O SR. HELVIDIO NUNES -

Ex~

um aparte?

Pois não, eminente Senador José Lins.

O Sr. José Lins- O assunto talvez seja um dos que têm despertado mais
atenção dos parlamentares nos últimos anos. Creio que não houve semã.na
aqui, pelo menos de algum tempo para câ, em que esse problema da reformulação do sistema tributário nacional não tenha sido tratado, às vezes até com
muita ênfase, porque todos- estamos sentindo na carne que a distribuição do
bolo arrecadado é, hoje, muito injusta. A gente costuma dizer que o País é relativamente rico, os Estados pobres e os Municípios miseráVeis. De modo que
eu quero me congratular com V. Exf por levantar aqui, no Senado, estaquestão. Eu acho que a contribuição dos Senadores pode"in dai,- pode ser extremamente importante. E nesse sentido, nobre Senador, eu queria aproveitar a
oportunidade para informar a V. EX• que o Senador Jarbas Passarinho, Presidente da Casa, recebeu um ofício, há poucos dias, do Dr. CarloSVíacava, que
é o Presidente da Comissão d-esignada para tratar desse assunto, pedindo a
contribuição dos Senadores para o trabalho que eles estão realizando. Eu
acho que a nossa contribuição pode ser de três maneiras. Primeiro, através--de
pronunciamentos nessa Casa, cujas cópias deviam ser encaminhadas à Comissão; segundo, através de cOntribUIÇões dirCtas, que c·ada um dos Senadores puderem dar; e, terceiro, através de um trabalho exaustivo de análise da
mensagem que for remetida para o Congresso nesse sentido. São várias oportunidades que nós temos, o assunto é muito sériO, de -inodO que fica essa informação e as minhas congratulações a V. Ex• pelo tema levantado.

O SR. HELV! DIO NUNES - A contribuição que V. Ex• traz ao meu
discurso, nobre Senador José Lins, é, por todos os títulos, valiosa, sobretudo
porque V. Ex~ acaba de informar a todos que o prOi)rio Governo Federal estã
necessitando, estã pedindo a colaboração desta Casa. E V. Ex•, com a sua lu~
cidez, indicou, inclusive, as maneiras de fazê-lo. Muito obri&ado pda participação de V. Ex•
O Sr. José Lins -

Permite V.

O SR. HELV!DIO NUNES -

Ex~?

É um prazer ouvi-lo.

Eu queria fazer Uma referênCia a 'um ponto do seu discurso, quando V. Ex• cita o nome do Dr. OSiaS; ex;.SeCI-etário d-i-Faierlâa do
O Sr. José Lins-

Cearâ. h um rapaz de qualificação elevada, um homem de uma dedicação
imensa às causas do Estado, que deu contribuição muito grande ao Governo_
do Cearâ, ao Coronel Virgnio Távora nesses últlinos trêS aflos e meio, e hoje
volta à Secretaria do Planejamento. Ele certamente tem não só conheCimento
como experiência própria das-dificuldãdes que os Estados estão sentindo nesse campo da tributação. Quero aproveitar o discurso de V. Ex• para incorporar um elogio a esse amazonense, que tão boa contribuição ptestou ao meu
Estado nos últimos anos.
O SR. HELVIDJO NUNES- Muito obrigado, mais uma vez, à contri-buição de V. Ex•, eminente Senador e Líder Josê Lins.

0 Sr. José Fragelli
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-~Pe"rm-iie

V. Ex• um rápido aparte?

O SR. HELV!DIO NUNES- É um prazer ouvir V. Ex•, eminente Senador.

O Sr. José Frage/li- Eu sinto que o meu aparte não vai ser uma contribuição tão positiva como a dó nosSo p-reclaro Senador JOsé Lins ...

O SR. HELVIDIO NUNES ouvi-lo.

De qualquermaneira serã um prazer

•

O. Sr. José Fragelli- .•. porque eu quero manifristir o meu pressimismo
quanto à_ solução dessa matéria. O Senador José Lins disse que é um dos assuntos que, nos últimos anos, tem mais preocupado os homens públicos. Eu
queria lembrar que não é nos últimos anos. Desde a República Velha esse assunto é debatido com muita exuberância. Eu gostaria de lembrar apenas os
trabalhos de Cincinato Braga, representante de São Paulo que, do pouco que
conheço da matéria, talvez tenha sido o parlamentar que, não digo que primeiro ou das primeiras vezes, tratou do assunto, mostrando a injustiça da distribuição da receita nacional entre as três entidades públicas. Cincinato Braga
se batia, já na Câmara: dos DepUtados da RePública Velha, por essa redistribuição de renda. Ela foi sem dúvida melhorada, sobretudo na Constituição
de 1946, por trabalho de erriinentes parlamentares e sobretudo do nosso saudoso amigo, Deput<i.do A-IiorTiar Baleeil-o. -Mas, a matéria é inçada de grandes
difiCUldades, Sobretudo nesta época de inflação, erri que o País teria, ao mesmo tempo, fazendo uma distribUiÇão de renda que viesse tirar dã União para
dar aos Estados e Municípios, uma dificuldade maior, talvez, em atender todas as grandes necessidades públicas em todos os setores e, ao mesmo tempo,
combater a inflaçã9. ~ou inteira_me.nte fayorável, ~ çomo bem disse o nobre
Senador José Lins, este é um assunto que deve ser estudado em profun_didade.
Mas, eu não sou otimísta quanto à solução da matéria. Eu vejo que os compromissos que assoberbam o Tesouro Nacional são tão grandes que, mesmo
querendo, não sei se daremos solução a essa matéria que, de fato, é vital,
sobretudo à sobrevivência da Federação: VamOs estudar o assunto com todo
o carinho, mas vamos estudá-lo com o_pjetividade. Se não for possível um aumento, nem que seja mais ou menos substancial, das rendas municipais e estaduais, pelo menos que possamos atender àqueles setores, das necessidades
públicas locais e estaduais e dessas administrações qUe mais vão exigir a aplicação de recursos, sobretudo, para melhorar as condições do povo, desde a
área rural, desde as aldeias, desde as vilas, desde as cidades menores, as nossas cidades de meio porte, enfim, as condições de vida do povo brasileiro.
O SR. HELV!DIO NUNES- E;,inente Senador José Fragelli, a contribui_ção, principalmente histórica, trazid3. por V. Ex• ao meu discurso, dálhe uma dimensão maior. É pena_ que eu não possa partjcipar das conclusões,
porque eu sei que V. Ex~. ao tempo em que governou, com honradez e probidade, o seu Estado ...
O Sr. José Fragelli- Muito obrigado a V. Ex•. ~bondade sua.

O SR. HELVI DIO NUNES- ... não pôde fazer tudo quanto pretendia
fazer, exatamente porque lhe faltaram os recursos. Fosse outra a distribuição
da receita tributária da União e V. Ex•, por certo, teria feito muito mais.
-Também não sou pessimista, - uágua mole em pedra dura, tanto bate
até que fura"- vamos para a frente. Homens como V. Ex• não podem ser
pessimistas.
O Sr. José Fragel/i- Estou de acordo. Muito obrigado.

O SR. HELVIDIO NUNES- Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que desejo, prinCipalmente na tarde de hoje, é fazer uma referência aos objetivos,
propriamente ditos, da Reforma Tributária.
Li, há poucos dias, no Jornal do Brasil, um artigo, da lavra de um grande
eriipresárío, sobre este assunto e lá às tantas, no seu artigo, o Sr. Abílio Díniz,
que é t~mbém membro do Conselho Monetário NacionaJ, pergunta:
~·Qual o verdadeiro objetivo da reforma tributária? Ela pretende uma descentralização fiscal que garanta maior autonomia aos
Estados e Municípios na gestão de suas receitas e despesas? "
"A reforma que se pretende, ao contrário, objetiva a racionalização do sistema tributário, ampliando a flexibilidade do Goverrio
Central em direcionar a economia, via subsfdios fiscais?"

A terceira indagação, feita pelo empresário Abílio Diniz, ê a seguinte:
"Com a reforma anunciada pretende-se a ampliação da receita
tributária, de modo a diminuir o déficit do setor público consolida~
do?"
C pertunta ainda:

"A r~forma visa a ~til}gir uma _maior progressividade tributária que venha a atenuar as disparidades de renda do País?"

•

•
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··A finalidade central da reforma tributária consisti apenãs Jfa
ampliaçãO da arrecadação?"
Sr. Presidente, Srs. Seria.dores, excluída a mera finalidade arrecadatória,
entendo que algo de útil, algo de substancial, algo de residual pode ser encontrado em cada urna dessas interrogações.
A única coisa com a qual não podemos absolutamente concordar, é que
a reforma tributária que se anuncia tenha apenas por escopo o aumento da
arrecadação.
Lembro-me que em 1967, quando foram feitos os ~tudos e._ mais tarde,
baixada a reforma tríbutária-que ainda está em vigor com pequenas modificações, a filosofia que presidiu os trabalhos daquela época foi a de promover
uma distribuição da receita pública com os Estados, de modo a alcançar um
autêntico federalismo de cooperação.
Quaisquer que sejam os objetivos perseguidos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, importa ao País, globlalmente considerado, que a reforma tributária
seja feita no menõr espaço de tempo possível, de modo a dar mais a quem tem
menos, porque, só assim, o País poderá crescer uniformemente. E é sabido e
ressabido que a corrente mais forte é medida pelo seu_ elo mais fraco. Este é
mais um apelo que endereço, nesta tarde, ao Gove_rno Federal.
A reforma não deve ser feita com õ esCüpo de beneficiar a ou b, uma· Região em detrimento da outra, mas deve ser feHa corri uma filosofia que tenha
como base, como sustentáçulo o crescimento igual do País .

O Sr. José Lins- Permite-v. Ex• um aparte?
O SR. HELV!DIO NUNES --Concedo o aparte a V. Ex•, nobre Senador José _Lins.

O Sr. José Lins- A preocupação de V. Ex• é muito juSta, porqüe o que
se deseja não é tributar m·aiif; o que se deseja é um sístema de tributação mais
equilibrado. E. a meu ver, nobre Senador, os aspectos da reforma deviam
abranger, pelo menos, três aspectos. Primeiro, uma melhor distribuição da
arrecadação pública entre as três esferas de poder, isto é, entre o GoVerno Federal, os Governos estaduais e os municípios, que são a -celula mater. E aí, o
problema se torna sério porque...
O SR. HELV!DIO NUNES-:: Se V. Ex• !Jle per111itirumabrevíssima intervenção, isto já existe. Ocorre é que o Governo Federal fica com a parte do
leão.
O Sr. José Lins- Mas, eu me refiro, nobre Senador, a uma melhor distribuição.

O SR. HELVIDIO NUNES- Ah! a uma melhor distribuição.
O Sr. José L_ins --A reforma deve visar a uma melhor distribuição, a
uma melhor repartição da coleta de tributos entre as três esf~ras de poder.

O SR. HELV!DIO NUNES- Perfeito.

•

O Sr. José Lins- É um dos maiores problemas de hoje. Note V. Ex• que
as populações das comunidades mais pobres, dos municípios pobres, às vezes
não são populações tão pequenas. Como elas não têm renda, elas não pagam,
elas não geram, dentro do município, qualquer riqueza, praticamente. Então,
há necessidade de que o sistema compense, digamos que haja algum vaso comunicante, para que as populações mais abastadas possam cooperar com as
mais pobres, Este é um aspecto. O segundo aspecto seria uma melhor repartição dos tributos nas operações de circulação de mercadoria, porque, hoje, o
que se diz é que o atual sistema penaliza, tremendameõte, os Estados mais
pobres e_que são consumidores de produtos dos Estados mais ricos. E um terceiro objetivo que a reforma, seguramente, não pode deixa_r de analisar, e de
tentar melhorar, é o que diz respeito à progressividade do tributq. Isto significa que deverão pagar mais aqueles qUe ganham mais, para que a tributação
tambêm ajude uma melhor distribuição da renda gerada no País. I?. claro que
há muitos outros aspectos a considerar. O problema, do ponto de vista técnico, é complexo, mas esse pontos que· alinho aqui, sem qualquer veleidade e
sem uma maior anãlise, me parecem muito impoi'tãnü:s.

O SR. H_ELVIDIO NUNES- Mais uma vez, eminente Líder ~osé Lins,
agradeço a participação de V. Ex'" Concordo int_eira_men~ comas suas colocações. Acontece que, segundo o dito popular, .. o iilferná.estâ cheio de boas
intenções". Essas idéias que V. Ex• defende, que são as_ idéias que defendo,
entendo que o próprio Governo haverá de defender, pois que o Governo existe para atender a todos e _o_ã_o atender a meia dúzia.
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É imperioso, portanto, que essa reformulação seja feita, que as autoridades responsáveis, no menor espaço de tempo possível, entreguem à Nação,
entreguem ao Congresso Nacional, o anteprojeto do Código Tributãrio Nacional, a fim de que nos debruçemos sobre ele, apresentemos as nossas emendas e possamos dar a contribuição para que se edite esta lei que venha modificar a dura realidade vigente no País.
O País terá qUe CreScer uniformemente e para que este País alcance esse
crescimento uniforme, equilibrado, é necessáriO, é imprescindível que se faça
uma autêntica reforma tributária. (Muito bem! Palmas.)
~OS~.-PRES!DENTE

(Nelson Carneiro)- Concedo a palavra ao nobre

Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Creio que cometeria fl_agrante injustiça se nesta antevéspera do término
dos nossos trabalhos legislativos do primeiro semestre não trouxesse a minha
opinião sobre o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL) instituído pel()
Decreto n~ 1.940 de_25 de maio de 1982:, e ace~cado_Program~ l':ltegrado do
Desenvolvimento do Nordeste do Brasil (POLONOROESTE), criado em
1981 pelo Decreto n' 86.029.
Inicialmente reporto-me ao FINSOCIAL, pela maneira como foi conce~
bido em favor _dos mais carentes._ Os_artigos çio Decreto que o instituiu bem
demonstram a acuida_de do_ G_overno chefiado pelo honrado Presidente Fiqueiredo, em oferecer melhores condições ao povo brasileiro. Não importa
que o seu fundo seja resultante de nova taxa sobre o movimeiftO das empresas~ Os nossos empresários, que sempre tiveram sen-Sibilidade pelos problem~s sociais, não-r~g8.t~arâfn aplausos à siiUtar medida, meSrilo porque, serido
pessoas esclan!cfdas, bem compreendem -que Oêxito de seus negócios está em
razão do desenvolvimento social ~~ çultural çle _noss~s patrícios.
Desde o lançamento dQ FINSOCIAL pelo Presidente João Fiqueiredo,
venho acompanhando a 'sua repercussão. Ouvi depoimentos de pessoas das
mais variadas classes sociais. Algumas ignoram o --seu significado, mas a
maioria elogiou a medida. Não_ há dúvid<! que num país como o nosso com
regular predominância de pobreza, analfabetismo e carência de toda ordem,
urgerri propos-içÕes desse caráier"-j)ara atenuar os seus efeitos até que, com o
progresso econc}mico e: cultural, possa essa massa necessitada alcançar .. status" para viver dentro dos padrões mínimos de conforto exigido pelo ser humano.
O Decreto-leí alinha as razões dos benefícios, dentre os quais:

..Custear investimentOS de caráter assiStencial em alimentação,
habitação popular, s~úde, educa_ção e ampa!o ao pequeno agricul·
tor."

E: indiscutível que este elenco de benefícios objetiva suavizar a vida difícil
de nossos patrícios de todas as tendências partidárias e não creio que se queira creditar ao ano eleitoral essa providência salutar, porque se fizermos um
râpido retrospecto, sentiremos que nossos governos têm sido voltados, em
grande parte, para a área social.
Não poderia me calar diante dessa medida auspiciosa e fecunda que muito contribuirá para mitigar a fome e as necessidades de quantos buscam uma
melhoria. Para fazer face a esse fundo o Governo cobrará o mínimo de meio
por cento "sobre a receita bruta das empresas públicas e privadas que realizam venda de mercadorias, bem como das instituições financeiras e das sociedades seguradoras".
Também nunca é demais repetir o saudoso estadista John Kennedy,
quando disse a seus concidadãos que: "Se a sociedade livre não puder ajudar
a muitos que são pobres, não poderá salvar os poucos que são ricos". E este
pensamento está latente em nosso Governo e em nosso~ contribuintes, no caso, também os empresários.
Nada obstante haver sido instituído há pouco mais de um mês, seus frutos já começam a ser colhidos.
O Jornal do Brasil do dia 27 deste mês, em sua coluna Lance-livre, infor·
ma que ~.0 Presidente Q_g C_otlselho Consultiv9 de Administração da Saúde
Previdenciãria, Aloísio Salles, revelou que o Fundo de Investimento Social
(FINSOCIAL) é-uma fonte imporúi-rltíssima d-ê- novos recursos~ Eles Vão permitir acelerar a cobertura assi_stCmcial médica ambulatorial e os cuidados médicos preventivos ambulatoriais que representam 85% da demanda". Bastaria
este depoimento para ser louvado o benéfico FINSOCIAL, do Governo do
Presidente João Fiqlleiredo.

O Sr. José Lins -

Permite V.

O SR. JORGE KALUME -

Ex~

um aparte?

Com muito prazer.

O Sr. José Lins- Há poucos dias, o nobre Senador Paulo Bi-oSsard em
notável discurso, comO sempre costuma fazer nesta Cas_a, levantou duas objeções ao FINSOCIAL: em primeiro lugaf, S. Ex' duvidava dos objetivos do
Programa e acusava o Governo de estar criando o FINSOCIAL somente
para resolver problemas do BNDE, problemas relacionados com déficits em
suas operações, déficits que são devidos a subsídios que o Governo tem dado
a várias âreas da economia. A segunda objeção que. o nobre Senador Paulo
Brossard fazia era de que o Governo não estava criando nada de novo e que
iria tributar, mas uma vez, o sistema produtivo; portanto, no final das contas,
quem pagaria o tributo seria sempre os consumidores. E como os pobres são
consumidores, certamente iriam pagar esse recolhiinento de recursos. Orã~ é
claro que o nobre Senador Paulo Brossard não tinha razão em nenhum dos
seus argumentos e, respeitando a ausência daquele eminente homem público,
digo a V. Ex' que na mesma hora, em aparte ao discurso de S. Ex', expliquei
que-realmente não procede nenhuma das duas objeções. Primeiro, nobre Senador, porque o Programa foi realmente criado com o objetivo de carãter social. O Governo tem plena consciência dos problemas do" BNbE que serãO resolvidos por outros meios, mas o Programa estã sendo detalhado, como sabe
V. Ex•, e a Nação poderá cobrar do Governo as aplicações pará as quais Csses
recursos estão sendo destinados. Portanto, S. Ex• não estava senão fazendo
uma suposição que, certamente, não vai se realizar. Em segundo lugar, quanto à questão de que o tributo sempre sai do consumidor, é claro que o que se
pretende não é, afinill de contas, quebrar uma regra de lógica: o siStema produtivo tem que pagar qualquer custo, ainda, pela arrecadação do tributo.
Mas, o que se dá é que se todos os consumidores pagam, a pergunta está em:
para onde vai esse bolo de dinheiro arrecadado? Pode -até ser que todos paguem, mas, na volta do dinheiro, ele não vai ser distribuído aos mais ricos,
mas, evidentemente, ser distribuído para os mais pobres. Logo, o que há é
uma contribuição de todos para suprir as necessidades dos mais pobres. Esse
Programa, nobre Senador, terá certamente conseqüências acima daquelas
que já hoje produzem o PISe o PASEP, porque ele vai atingir beneficamente
não apenas aqueles que pagam a parcela do seu salário em benefíciõ própriO,
mas, ao contrãiió-, ele vai recorrer àqueles que mais podem, para auxiliar as
camadas mais pobres da população. Está ·v. Ex'- de- parabéns -pelo -discurso
que estã proferindo.
O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado.
Acredito que se o nosso estimado e respeitado Senador Paulo Brossard
tivesse se aprofundado no estudo dos benefícios que essa massa pobre brasi~
leira vai aufcrír, talvez rião tivesse feito a crítica, porque é Um homem coerente, também, de muita sensibilidade.
Não há dúvida alguma de que esses nossos patríCios que sreão grandemente beneficiados diante do que se lê, diante do que o decreto prevê, o pagamento que eles terão que fazer será tão mínimo, posso dizer qú"é-se-râ ~m âtomo diante da grandeza de benefícios que eles vão reCeber.
Portanto, quero mais uma vez agradecer a V. Ex' por essa sua iritervenção que veio ajudar o meu raciocínio, como o da maioria desta Casa; inclusive a Oposição;- os Senadores Henrique Santillo e Roberto Saturnino
-tem louvado o Presidente da República por essa medida salutar em favor
do povo brasileiro.
Muito obrigado a V. Ex"
O segundo tema diz respeito ao Decreto n'i' 86.029, de 27 de maio de
1981' que Dispõe sobre criação do- Programa Integrado do. Desenvolvimento do Noroeste". Embora relativamente recente, já vem oferecendo resultados alentadores.
Contudo, não abrange o Estado do Acre, o que equivale a dizer não alcança a fronteira plena do noroeste brasileiro no qual se insere o Acre.
Não discuto as razões que levaram a sua exclusão, todavia gostaria de
postular, mais uma vez, ao honrado Presidente Figueiredo que estenda, a partir de 1983, o Decreto até o Acre.
H
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O Sr. Lourival Baptista-- Permite V. Ex• um aparte, eminente Senador?
O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer, nobre Senador Lourival Baptista.

O Sr. Lourival Baptista - Louvo V. Ex'- e congratulo-me com seu oportuníssimo pronunciamento, na tarde de hoje, a respeito do FINSOCIAL. Na
tarde de ontem tive oportunidade de falar a esse respeito, não com a profundidade e os argume11tos apresentados por V. Ex', ...

•

·-0 SR. JORGE KALUME- Bondade de V. Ex•
O Sr. Lourival Baptista- ... mas para fazer um apelo ao eminente Presidente João Baptista Figueiredo, no sentido de que naquela divisão, se destinasse à Legião Brasileira de Assistência, uma parcela substancial. Todos nós,
Senadores desta Cása,- dO G:overno e da Oposição, sabemos o grande serviço
que a LBA, tendo a sua frente essa abnegada, esta benemérita Léa Leal, que
com luCídez e competêllcia, a dirige, presta inestimável serviço ao nosso País.
São muitos os programas que a LBA executa. CitamoS, neste momento,
apenas alguns: as creches-casulo, a complementação alimentar à gestante, à
nutriz, à criança até 3 anos de idade, aos exepcionais, o ensino profissionalizante, o ateridimento às camadas mais vulneráveis das populações carentes,
assistência aõs idosos, como eu. Vossa Excelência, que é jovem, naturalmente
está rindo ...

•

O SR. JORGE KALUME- Nãp apoiado!
O Sr. Lourival Baptü:ta- ... mas a Legião Brasileira e Assistência presta,
realmente, relevantes serviços ao povo brasileiro, ao povo carente, à pobreza,
aos desvalfdos da sorte. Acredito que o eminente Presidente João Baptista de
Fígi.Jeiredo, que é um homem humano, será sensível àquele apelo que fizemos
ontem, no sentido de que fosse incluído no plano do FINSOCIAL, a LBA.
Felicito V. Ex' pelo -brilhante discurso que está fazendo a respeito desse plano, que foi, como disse ontem, um acontecimento histórico, devido às suas repercussões, pois vem beneficiar o povo mais carente e que necessita de uma
assistência imediata, em termos de saúde, educação, alimentação e habitação.

•

O SR. JORGE KALUME- Quero dizer a V. Ex•, nobre colega, Senador Lourival Baptista, que eu, orgulhosamente-, estou repetindo os louvores
que os meus ilustres pares fizeram anteriormente, dentre os quais incluo o
nome de V. Ex'
O Sr. Lourival Baptista -

Muito obrigado.

O SR. JORGE KALUME- E num país como o nosso, tão carente, po~
demos dizer que adminrstrar nãó é Só abrir estradas, mas tomar medidas de
cunho social como estas que o Presidente Figueiredo tomou e vem tomando.
Aliás tem sido uma das características d_os Governos RevolucionárioS,
olhar o povo.

O Sr. Louriva! Baptista -

Perfeito. Muito obrigado.

O SR. JORGE KALUME - Muito obrigado a V. Ex•
O meu Estado, pelas suas condições sóeio-econômicas, pela sua geografia, reclama os benefícios dessa altrufstica medida em prol do desenvolvimento acreano, por lapso marginaliz~~o, qu~ndo, em verdade, face às características do Decreto em lide, aquela ârea situa-se perfeitamente nos itens do artigo 39 V~amos:
"Art. 3' São objetivos básicos do POLONOROESTE:
I - concorrer para a maior integração nacional;
ll-_ promover a adequada ocupação demogrãfica da regiãoprograma, absorvendo populações economicamente marginalizadas
de outras regiões e proporcionando emprego;
III- lograr o aumento significativo na produção da região e
na renda de sua população;
IV- favorecer a redução das disparidades de desenvolvimento, a níveis íilter e fntra-regionais; e
V - assegurar o crescimento da produção em harmonia com
as preocupações de preservação do sistema ecológico e de proteção
às comunidades indígenas."
Saudando o Presidente João Fígueiredo pela feliz iniciativa, os
Ministérios do IntefíOr, -Planejarnento, Transportes e Agricultura,
bem como os demais envolvidos nessa tarefa hercúlea do alevantamente da área noroeste, o povo a:creano, que sempre acreditou em
Sua Excelência e a quem não regateia aplausos através de sua Representação nesta Casa, aguarda em 1983 os benefícios-do POLONOROESTE.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

•
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Com a palavra o nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL_ QAPTISTA (Pronu~cia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:

•

O desenvovimento da Região Nordestina, nesses últimos trinta anos, resulta, em grande parte, da ação eficiente e dinâmica do Banco do Nordeste.
Ao completar, no dia 19 de julho próximo, trinta anos de existência,
aquele Banco com cento e quarenta agências conCentradas principã.lmente
nos Estados Nordestinos, representa um poderoso instrumen_to a promover o
desenvolvimento de toda uma região.
A história do Banco do Nordeste é, tmabém, a histór_ia çlo esfo_rço de
uma região sofrida, que busca _encontrar_ fórmulas efiCª-ZC$ para superar o
subdesenvolvimento e promover o progresso. O crescimento do Banco_ do
Nordeste é igualmente a comprovação de que são válidos e viáveis tod_os os
projetes que, sintonizados com a realidade nordestina, tenham como objetivo, criar novas perspectivas para o desenvolvimento_, superar o atraso e as injustiçaS sociais.
Tendo atualmente como Presidente o ilustre sergipano Camilo Calazans
de Magalhães, o Banco do Nordeste vive, ao completar três décadas, uma
fase de inegável dinamismo, tornando-se, cada vez mais, um elemento de
apoio constante às atividades produtivas, realizando-as muitas ve~es. que c~
beriam mais propriamente a um banco com objetivos sociais. E, na realidade,
são esses os -objetivos do Banco du Nordeste, hoje um e?(emplo da capacidade
de uma região, para superar as adversidades e vencer desafios._
Nesses trinta anos de vi_da._ o Banco do Nordeste é.um dos_mai_s eloqllentes_exemplos de que o Brasil pode eliminar os desníveis que ainda separam
suas regiões, realizando efetivamente, uma política d_e_int_egração nacional.
Em Sergipe, onde o Banco do Nordeste tem uma presença das mais importantes~ os trinta anos de existência foram comemorados çom a in-auguração, - domingo último, - das modernas e amplas instalações do BNB Clube, situado na praia de Atalaia, e que repr-esenta urrl marco do esforço e
espírito aS.Sõdaiívo dos funcion_âr:ios d_o .Banco, que contaram para isso, com
o total apoio da Diretoria do Banco.

O Sr. Lomanto Júnior- Permite-v. ExtJ. um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com. im"ens9_ jJra:;ei
Lfder Lomanto Júnior.

emln_e~J?~v.{ce

O Sr. Lomanto Júnior- Senador Lourival Baptista, V. Ex•, hoje, registra, com muita oportunidade, os 30 anos_ do Banco do_ NQrçl~ste. Rçgi.§lra
com a ênfase que V. Ex• sempre dá àquelas efemérídes de alta significação
para o nosso País. Ontem, é bem verdade que num modesto pronunciamento,
procurei mostrar à Casa e- ao Brasil o trabalho desenvolvido_ pelo Bar1_co do
Nordeste nos seus 6 lustros de existência _e, ~obretudot nes~~ última_ faSe, em
que está à frente dos seus destinos, um homem do seu E~tado,_ oa~cido _no__seu
Sergipe, Que é Camilo Calazans de Magalhães. Não poderia deixar de inserir
no seu importante e oportuno pronunciamento mais um depoimento da
Bahia que tem cm Camilo Callazans, um dos grandes colaboradores do seu
desenvolvfiili::nto. Anteontem na diretoda do Banco do Brasil, onte_m n_a Presidência do Instituto Brasileiro do Café e, hoje, na Presidên~i~do B.~:~~C? 4o
Nordeste, Camilo Calazans tem sido um grande trabalhador, tem sido um
grande artífice na construção do progresso do Nordeste e, no que tange à
Bahia, eu não poderia deixar de, inserindo, como disse há pouco, este aparte
no discurso de_V. Ex•, manifestar mais uma vez a minh_a_a_dmiraçã9_!__Q~n:!_eu reconhecimento e os meus aplausos pelo seu trabalho profícu_o, à frente daquele
estabelecimento de crédito. _Os homens, sobretuç!o_g:s: home_n_2_público~, que
estão, como não canso de repetir, quantas vezes, com a sua.digniâade, com a
sua honra expostas ao pclourinho da maledicência_ pública, é bom que esses
homens recebam também, eles que, às vezes, são tão injustiçadqs, manife_stações de aplauso. Eu, nesta Casa, já ouvi. uma irijustiça ao Pr:~CariJiJO Cala~
zans, e nao silenciei. Hoj~. eu ouço o aplauso de V,_ Ex•, o aplauso do Senador
por Sergipe, àquele sergipano que se tornou uma ftgura fiãcionãl, que é hoje o
cidadão honorário de todo& os Estados do NorQ.~t~;.Ç_hoj~.,--s~m -~~Yi9~-~jg_~_
ma, um dos construtores, um dos grandes construtores__ do desenyolvimento
da nossa sofrid_a região._ Os mç_Y$ aplausos pelo dis_curs_o_ de Y..__Ex•_ e_ a minha
solidariedade à homenagem que V. Ex• presta nesta tarde.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Eminente Seqador Lomanto Júnior,
o meu sentimento"_é grande, é grande mesmo, por não ter estado ontem à tar-
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_de aqui, neste plenário, para ter ouvido o discurso- de V. Ex• Não sabia e não
tive conhec:imeritõ; porque, após falar, tiVe de retirar-me para ir a dois minístérios e cheguei aqui nia-ís tarde, quase sete horas da noite; meu sentimento é
grande. Eu sei que, na verdade,_ V. Ex• deve ter dito muito Pem, deve ter falado de uma maneira convincente a respeito do Banco do Nordeste, porque sei
da amizade de V. _Ex• com_o Dr_, Camilo Caja_zans Magalhães, e acompanhou
a sua_ obra, n_ão s9 cujo Diretor do Banco do Brasil, ex-Presidente do IBC e,
atualmente, nA Prçsidência _dp_ Bancq c!_o_ t'J9r4este. Várias veZes eu vi, pronunciamentos e apartes de V. Ex•, abordan_do.problemas do_ Banco do Nordeste, referentes a Bahia, onde estudei, onde me formei, a Bahia onde conheci
V. Ex~•

----- O Sr. Dirceu Cardoso- Onde nasceu e que, como médico e profissional,
honra a Medicina do seu Estado e do. Brasil.

O sr:LfJnUú1To Jii"niOY---=- Nesta hora estou_ vendo aquele recanto admirãvel do Sítio do Meio e que escutou, pela primeira vez, o vagido de uma
criança que, mais tarde, se transformaria no grande médico, no grande prefeitQ, no grárt_âe Deputado_, no grande municipalista, no grande Senador. Mas
sei que o seu coração, as raizes profundas pivotaqtes estão plantadas no solo
sergipano.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Quero dizer a V_ Ex• que não sei
onde comeÇ3._a_ Bahia e-OOóe i_eri:r:ünã Sergípe; para mim; não' existem limites
enrr-e-os dóis estados.- E se me criei; estudei, me formei, na Bahia, em Sergipe
nasceram os meus filhos, e a Sergipe tenho dedicado toda minha vida.
O Sr. Lomanro Júnior -No trabalho e no amor à sua terra.

b SR. LOURÍYAL BAPTISTA- E &empre digo que sou um homem
que, hoje, gosto da Bahia como gosto de Sergipe, e repito entre Bahia e Sergipe não existem fronteiras para mim. E nesta hora em que estamos falando
neste plenário exaltando a figura e o trabalho extraordinário de Camilo Calazans Magalhães, afirmo mais uma Vez, -que senti ontem não estar presente
para aplaudir V. Ex• a sua brilhante oração traçando o perfil desse extraordinãrio homem- Pú-blico- qUe ~ carn:ao- Calaz<ins de Magalhães.
O Sr. José Lins -

V. Ex• me permite?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ouço com muito prazer o nobre Senador José Lins.
·
-- -

O Sr. José Lins- Ninguêm melhor do que V. Ex•, nobre Senador, para
fazer aqui- ã -exaltação do Banco g_o Nord~te. H9mem público, de vida política rica em realizações, defensor dos direitos do seu povo, Governador de seu
Estado, membro do Conselho_Deliberativo -da SUDENE, V. Ex• certamente,
através de sua vida pública, tein :icomp3nhado toda a evolução da política do
Norde_ste. Ninguém melhor que V. Ex• para elogiar esse banco que tem sido
um dos _esteio do desen_volvimento daquela região s_ofrida. Aceite, por obséquio, incluir no seu discurso a minha solidariedade ao Banco do Nordeste e a
esse grande brasileiro de Sergipe, que é Camillo Calazans que, hoje, juntamente com Mário Andreazza, tanto-téin -ajUdado a nossa Região.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA-: Sou muito grato a V. Ex•, eminente
Senador José Lins, pelo seu aparte e também dos eminentes Senadores Lom_amo Júnior e Dircçu Cardoso_ que me deixar~m emocionados.
Ouvi, priineirO, o aparte-do eminente Séii_ad.o_r .Lomanto Júnior, meu velho e querido anligo liiãdo iniiti
s61íd6S laços de amizades, consolidadas a()_ -_longo ~9~ -~noS.
- - -·

a

por

Ouvi também o aparte de um dileto companheiro e estimado amigo de
muito anos, naquela saudoSa Câmai-a: doS DepUtados, que é Dirceu Cardoso.

O Sr. Dirceu Cardos -

Muito obrigaPo.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- ... a quem me ligam também laços de
amizade não só a S. Ex•, mas a s.ua família, .a seus filbos, que foram criados
juntamente com os meus, na Quadra 109.
~or fin~l, ouvi o i:lpar~t!-_de V._ Ex•, Se~a_dor José Lins, homem que conheci quando gover_n~va _S~rgipe. -Na verdade como conselheiro _da SUDENE,
assisti a várias reuniões, nas quais V. Ex• p-ãrtiCipava~ na qualidade de Secretário de Estado, representando o GovernaàOi' JOs-é Sãriley, do Maranhão. E
depois? Tivemos depois a felicidade, jâ não digo o Nordeste, mas Sergipe, de
ter V:_EX• à frente -da ~upe~íntend_êriCiilCfa_StJDENE:-AQUí
Casa vârias
vez~ jâ disse do .Sel:J trabal_ho•. do que fez, do _qu~-_fealizou- na SUD_ENE, principalmente no atendimento -às causãs, às- solicit"açõ"ês (!aquele pequeno e sofrido Estado, que ê o meu Estado __-;:::-__S.ergipe. V. Ex• nunca negou nada.

nestã

o Sr.

José I.tns :---'_ MUito--obrígildO a

v:- Ex•
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O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Vârios telex passei daqui, e nunca
nenhum deles ficou sem resposta. Isto, eu anotei. Sou reconhecido a V. Ex'
pelos seus méritos e pelos assinalados serviços que prestou ao meu Estado. E
aqueles que atendem ficam no reconliedmCnto.
Agradeço o aparte de V. Ex", eminente Senador Josf! Lins, e ao eminente
Senador Lomanto Júnior, pelas palavras referentes a Camillo Cafazans Ma~
galhães, este ilustre sergipano que hoje não é só sergipano, mas podemos dizer, cidadão de quase todos os Estados, um cidadão do Brasil e que à frente
do Banco do Nordeste, tem o apoio irrestrito deste grande brasileiro, deste
grande homem público, a quem Sergipe também tanto deve e a quem eu sou
reconhecido, porque quando Governador do Estado, foi Um Ministro que
nunca me negou nada, nada que eu pedisse, quaisquer providências por ventura formuladas, sempre foram atendidas nas horas oportunas e necessárias:
o ilustre Ministro Mário Andreazza, sempre atento -aos Problemas do Nordeste.
Muito obrigado, eminentes Senadores José Lins e Lomanto Júnior, grato prezado Senador Dirceu Cardoso, que extravasou pala~ras brotadas do
coração, de um velho amigo.
Desejo, nesse irístante, ao congratular-me com o-PresídcÚite Camillo Calazans, que esteve presente à solenidade de inauguração da sede social e que
foi um dás grandes incentivadores do ernpreendilnento, estender tambéni as
minhas congratulações aos demais Diretores do Banco, qUe são not_oriameilt.e
eficientes e muito têm contribuído para o sucesso do Banco do Nordeste, com
os funcionários em -geral e com o gerente da agência do Banco, em Aracaju,
José Carlos Silveira, cuja _atuaç3.o se tem destacaQo no _desempenho de suas
relevantes funções.
Sr. Presidente,
Finalizando, solicitO -seja incorporada a este meu pronunciamento, a
Mensagem do Governador de Sergipe, Djenal Tavares de Queir_oz, referente
aos 3_0 anos do Banco do Nordeste do Brasil. (Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)
Jornal de Sergipe - Aracaju. 27 e 28-6-82.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOUlUVAL
BAPTISTA, EM SEU PRONUNCIAMENTO!
Na íntegra, o pronunciamento do Governador.
O Banco do Nordeste do Brasil tem sabido ser um instrumento vâlido na
formulação e na--execução de uma politica de desenvolvimento para a região
nordestina. A Sua criação- no ano de 1952, repercutiu esPerançosamente pilra
uma área que se atrasou economicamente e que foi perdendo sua perspectiva
até a determinação-de uma nítida difereilça com a pa-rte deSenvolvida do-Brasil, especialmente o Centro-Sul do País. Em 30 anos o BNB lutou somando-se
ao povo nordestiito, as lideranças polítiCaS e as autoridades, buscando os caminhos que diminuem as desigualdades regionais. A criação da_· SUD.ENE
para agenciar o desenvolvimento nordestino deu mais força ao pioneiriSmo
do Banco do Nordeste do Brasil e que juntos têm prestado os melhores serviços à região nordestina.
A ação do Banco do Nordeste em Sergipe é sempre bem saudada, bem
recebida, notadamente nos últimos anos, quando a rede de agências foi elevada consideravelmente, permitindo a chegada do crédito aos diversos pólos do
crescimento sergipano. Sergipe tem conhecido, ao longo dos J·o anos do BNB,
diretorias eficientes e gerentes prestinloSos que cumpriram com .desembaraço
as missões promotoras- d-õ eStabelecimento de crédito. Os sergipanos ainda se
recordam da passagem do ex-governador José Rollemberg Leite pela Gerência do Banco do Nordeste em ArãCaju, no momento da sua Cflação, do mesmo modo como vibram com a atuação destacada, inteligente e renovadora do
sergipano Camillo Calazans de Magalhães com qUem o BNB eXp-érimenta um
grande momento da sua história.
Na qualidade de Governador do Estado de Sergipe quero manifestar a
satisfação do Governo e do povo pelo aniversãrio do BNB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a ·palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso.
- O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o Seguinte discurso. Sein reVisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na última semana vivi Uma das grandes emoções da rriinha vida pública.
Convidado pelo ilustre Presidente da ordem d-oS A(fvogados dO BI-ãSii, SeCção
do Rio de Janeiro, para paraninfar uma turma de advogados que ifia réceber
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sua carteira de advogado, uma cerimônia ínlportaittC da sua vida profissional, depois de vários adiamentos em virtude das exigências do meu trabalho
nesta Casa, fuf aõ RiO de Janeiro e perante a Ordem dos Advogados doBrasil, Secção do Estado do Rio de Janeiro, fui o paraninfo, fui o padrinho da cerimônia de entrega da carteira de advogado a 180 advogados novos que receberam da Ordem este documento.
Sr. Presidente, confesso que foi um dos momentos altos da minha vida
pública, porque Senador obscuro e humilde, e não tenho ligação nenhuma
com o Estado do Rio de Janeiro, fui convidado pelo ilustre Presidente da Or~
dem, Dr. Costa Neto. para paraninfar uma turma de jovens advogados. Foi
uma honra insigne para um modesto e obscuro Senador.
Sr. Presidente, tive oportunidade, portanto, de dirigir a palavra a cento e
oitenta novos advogados brasileiros que se juntaram a cinqUenta mil advoga:los inscritos, somente no Estado do Rio de Janeiro e se juntaram também,
Sr:. Presidente, a duzentos mil advogados espalhados por todo o Território
Nacional.
Ali, Sr. Presidente, estiveram advogados de todo o País que hoje militam
no Rio de Janeiro, alguns jovens que, depois de muita luta, recebiam sua carteira, e outr?s já en-cariecidos, já um pouCo des-s;astados pela idade e pCio tempo, tiveram a honra de receber esse documento que será o Vade-mécum que
lhes abrirá as portas de suas lutas diante dos Pretórios do Rio e das Comarcas
do País.
Sr. Presidente, na ocasião, fiz lim discurso. Naturalmente não vou lê-lo,
fiz ·um discurso e quero ler apenas uns dOis ou três trechinhos para registrar
aquela cerimônia.
Dentre as considerações que fiz, vo_u diz~r algumas:
Honro-me de comparecer a esta solenidade de entrega das carteiras a
uma turma de advogados que as recebe da mais alta e credenciada das secções
estaduais da Ordem dos Advogados em todo o País, numa cerimônia que tem
o sabor do primeiro encontro de sangue para o guerreiro e os salpicos da água
lustral do batismo. para os -catet:l!me_nos.
A carteira é o Vade-mécum precioso, espécie de cajado em que havereis
. de vos apoiar para a jornada de todos os caminhos, bastão inconspurcável em
que hã vereis de vos apoiar -em busca de apoio para todas as iniciativas de vossa vida profissionaL Ela é o_viático do vosso acidentado caminho, e não vos
admireis se eu vos disser que não encontrareis a facilidade das estradas largas
e batidas_ à vossa frente, oferecendo-se aos Vos.sos passos _como a repetir a
marcha dos qu.e vieram de !r~s!_ há anos e ~nos, ma~, ao contrário, vossos próprios caminhos vós abr_ireis com vosso ·rlfme caminhar.
Não encontrareis terra firme e batida à vossa frente, mas, na .. selva seld_a_ ~ossa vi<;fa profissiorial, tereis cjue pisar terrenos desconhecidos,
urzes a dilacerar vossa carne, sóiS inclementes e derreter o tonus de vossa resistência, mas, o vosso ideal e a vossa luta a tudo hão de subrepujar,
mostrando-vos que a cada noite segue um novo amanhecer, e que a vossa
fibra que há de transformar as amarguras das decepções em pequenas vitórias
alcançadas a duras penas contra o meio, contra a inexperiência, contra a incompreensãO dos Juízes e c(iiftra -a Irilp-iedade da concorrência desvairada.
Ao fim da jornada, trareis nos vossos sentidos o perfume suave de pétalas machucadas, mas nas mãos e na alma, os gilvazes das urzes e dos espinhos.
vaggi~~·-

Eiltfe-oútfas-~6nsiderações,

Sr. Presidente, quero também dizer o seguin-

te:
- ~~rmiü~ que eu -~mbie_ esta cena para ou_tro audi~ório, para outro plenâfio, {ii-a- -Outros tempos- e outras épocas: há 45 anos, recebia um -·moço
pobr~, humi_ld_e, o_b_scu_ro, sua carteira na Ordem dos Advogados do Estado
do _Rio, em Niterói.
Partia para sua missão, para o interiOr, em bUsca do destino e da luta
profissioriaJ:
·
-- E a glória humana não é outra cousa senão um leve rumor do vento aos
nossos ouvidos, segundo afirmou Boecio, no deslizar dos séculos. E nenhum
caminho atapetado de flores é o caminho da vitória. A glória é como o arco.í~i~: -brilha à_ g·r,aride distânci~~· mas ~isto de .p_e.rto n~o _dã luz nem calor, porque €: uma ilusão: brilha, mas não existe.
E terminei dizendO: :E:SSe mOço- qUe-reCebeu a cãrteira, há 45 anos, não
teve dinheiro p_aiã -õ-3nernem para o terno CO_ID q~~-deviª ç_omparecer à solenidade, e ao baile magnifico que àquela época realizavam, comemorando a
entrega do diploma. Era o obscuro Senador que, 45 anos depois, comparecia,.

•

•

•

Junho de 1932

.

•

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

àquela mesma Ordem dos Advogados para paraninfar a turma dos novos advogados numa homenagem. feita- ao obscuro e humilde Senador.
Sr. Presidente, era o registro que queria fazer de uma solenidade que foi
mais ao Senado da República do que a mim mesmo, porque foi aqui que eles
vieram buscar, como paraninfo, um Senador que aqui luta contra_ os desmandos, contra as facilidades, que se perpetuam no Senado Federal; foi aqui que
eles vieram buscar, numa homenagem a esse Senador .humilde e obscqro, que
teve a oportunidade de falar a 180 jovens advogados que receberam a sua carteira na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Esta_do do Rio de Jan_eiro.
Sr. Presidente, quero aqui agradecer ao ilustre Presidente d::1quele Seção
Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Costa Neto, que tem tido
urna atuação tão brava, ilustre, eloqUente, dinâmica, tão patriótica à frente
da Seção das mais atuantes e brilhantes da Ordem dos Advogados do Brasil,
que é a do Rio de Janeiro, que tem tido uma atuação magnfficay que honra a
Ordem dos Advogados de todo o Pais.
Assim, Sr. Presidente, é o registro que faço com a intenção de que passem as minhas palavras, mas não passe a emoção que ali senti quando, 45
anos depois de ter recebido minha carteira de advogado,_de mo~sto~ Jlllmilde advogado, paraninfava uma turrria, em outro Estado, na mais importante
· seção da Ordem dos Advogados do País, tão importante quânto as de São
Paulo e Pernambuco. Lá compareci, depois de 4 adiamentos, para presidir
aquela cerimônia de entrega da carteira de advogados a 180 novos advogados
do País.
Era o que tinha a dízer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com a palavra o nobre Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA- (Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, trouxe~ hã pouco, ao conhecimento da Casa, o
quanto o País estava deixando de economizar em deriv<,1dps çle petróleo pelo
simples fato de não prosseguir nas obras de rodovia de suma importância
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tação de novos trechos é de suma importância para um PaíS como o nosso,
sabidamente carente de ferroviaS, de .hidrovias e de rodovias. Permanecendo
essa apatia- do DNER, o escoamento dos produtos, das mercadorias, tanto
em termos de exportação como para a própria circulação interna, sofrerá total colapso, afetando sobremaneira a economia do País inclusive com o aumento dos índices de -desemprego que jã é uma tônica em nosso contexto social.
Abrir estradas e conservá-las deve ser sempie meta prioritária de todos
_os governos. E, entenda-se, abrir e conservar estradas que, realmente, façam a
integração do Pa._ís, que sirVam, de falo,-e Principalmente, à interioriZação do
País, dando inclusive aos nossos Estado~ ~delas m!lis necessitados, os do Norw
deste, os do Norte e do Centro-Oeste. a possibilidade de fazer circular os seus
produtos. Não nego a validade das rodovias de lazer, de turismo, que costu. mam receber atenções muíto especiais. As rodoVias litorâneas, paisagísticas,
têm sua razão de ser mas dê-se ênfase ao sistema viârio que importa, na realidade, para a economia nacional. Ative-se o DNER, dê-se-lhe sangue novo,
para que possa continuar a ConstrUir estradas e a conservã-las.
Como Diretor-Ueral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagerll,- eSiãva, até então, o hOje Míri.íStio dõs TranspOrtes. Espero que Sua Excelência, conhecedor, mais do qüe ninguém, da importância daquele órgão,
encontre uma so1ução para o impasse-em Que se acha tão relevante Departamento de seu Ministéi'íri. Atente o senhor Ministro para os problemas sociais
que estão sendo criados pela inatividade do DNER, principalmente com_vistas às rodõVtaS-fede-iãis_ qUCSei-Vem-aO irifeiíoi do País. Que Sua Excelência
proporcione ao seu sUCesso-r no -Departamento Nacionaf.de Estradas de Rodagem condições para reerguer o outrora tão capaz setor do Ministério dos
Transportes.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. !'.RESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Martins Filho.

para o desenvolvimento do Nordeste...,. a TRANSNQRPESTINA .. U!ll bi-

O SR. MARTINS FILHO (Pronuncia o seguinte discurso.)~ Sr. Presi-

lhão e meio de cruzeiros, por ano, não são poupados em razão de pouco mais
de duas centenas de quilômetros não terem sido conCluídos.
Mas, aquele fato que apontamos, multiplica-se por todo esse País. As rodovias federais estão a merecei' uma atenção maior por parte do DNER. Entretanto, sabe-se que esse outrora dinâmico e capaZ órgão do Ministêrio dos
Transportes estâ, praticamente, sem recursos não só para manter conservadas
as rodovias como também para implantar tantas outras que essa extensão
continental, que é o País, necessita.
Já não tem condições o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem nem para pagar às empresas por ele contrat_adas. Pratiçame_nte~_em termos de obras relacionadas com as rodovias federais hã umaparalisação total.
Quando se criou a Taxa Rodoviária Única~ seus recursos dirigiam-se à
conservação das estradas. No entanto, absurdamente,_ a cada ano_ que passa
esses recursos estão Sendo minimizados a ponto de, em 1982, essa participação em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem chegar
a zero. Evidentemente, tornam-se, assim, bem precárias as perspectivas desse
importante órgão ·do MinistédO--dos Transportes.
Pretende-se, numa polític"a completamente insensata; segundo informações que me chegaram às mãos, adotar-se um novo sistema para as contratações, isto é, serão contratadas somente empresas com ·capital superíõ"r a cem
milhões de cruzeiros. Ora, justamente as pequenas empresas que têm colaborado com o DNER, mesmo sem receber, serão as preteridas. Talvez,
permitam-me a observação, o fundamento para essa nova sister:Dátíca
encontre-se no fato de qile, por serem-milionáriaS as erilpresas que-serão-doravante contratadas, com prioridade, poderão aguardar por mais tempo os
débitos que o DNER não tem conseguido pagar às pequenas empresas.
Em meio a essa falência do DNER, desponta um aspecto, do mais grave,
e que afeta, principalmente, o N ardeste. Com essa inoperãncia do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem torna-se cada vez mais catastrófica
a situação dos operários nordestinos jâ tão sofridos com a carência de emprego. Paralisando-se as obras das rodovias, onde nelas se ocupam consideráveis
contingentes de trabalhadores nordestinos, avolumam-se os problemas sociais que já são uma c_OnStanü: riOs Estados do _N_QLdeste.
Se hã órgão do Ministério dos Transportes que não pode, de forma alguma, sofrer soluÇão de continuidades em suas atividades, é o Departamento
Nacíonal de Estradas de Rodagem. A conservação das rodovias e a fmplan-

dente, Srs. Senadores:
·
De quando em quando, discute-se no Brasil o problema da eletrificação
rural.
Este começou a alcançar repercusão nacional~ no início dos anos s.essenta, com as experiências deseiwolvidas pelos Estados de São Paulo e de Minas
Gerais, ambas tendo como matriz o modelo REA - Rural Eletrificatioii Administration - dos Estados Unidos da América do Norte.
Quando da promulgação do Estatuto da Terra, em 1964, através da Lei
n'i' 4.054, de novembro, o problema fora estudado _em profundidade e estatuídas as linhas mestras de seu equacionamento a nível nacional.
Em 1967 o Instituto Naciorial de Desenvolvimento Agrário, INDA. promovia o primeiro Seminário Brasileiro de Eletrificação Rural, onde técnicos
governamentais, representantes de empresas de eletricidade e jâ alguns dirigentes de cooperativas tiveram oportunidade de debater algumas experiências
nesse campo.
O INDA, que mais tarde se in-corporaria ao ~dual lNCRA - Instituto
Nacíonal_ de Çoloniza_çã_o e Re.fortn~: -Ag_r*ria, _Coineçou a partir de então, a
dispor de alguns recursos pãra financiamento e apoio a cooperativas de eletrificação rural.
Foi negociado, em -19"69,-um empréstimo com o Banco-Interamericano
de Desenvolvimento_- Bill, na ordem de sessenta milhões de dólares, destinados à eletrificação rurai, em decorfência do que, criou-se o Fundo de Eletrificação Rural- FUER. a ser movimentado pelo Grupo Executivo de Eletrificaçãri-Rural- GEER, ambos constituídos pelo Decreto n'i' 67.052, cte 13
de agásto ~e _1970._ Daí pai'a--cã Passei a -à-creditar qUe 13 de agosto é realmente
aziago, pelas i-8zões liue Os senhOres -cõntie"li:rão riõ-ô.ecorrer deste pronunciamento.
O Governo recém-empossado, em t974, encontrava o GEER eXistindo
vegetativamente e os reCursos do empréstimo BID praticamente intactos, paM
gando, há quatro anos, juros, iis_cos cãmbiais e multas por nã-o aPlicação. O
BTD jã o prorrogara uma vez, ámeaçava agora cancelar o contrato.
Um ano e meio depois, grã.ças atenacidade e a competência de um homem, Dr. Benedicto de Miranda que assumiu a diretoria de desenvolvimento
_rural do INCRA e a presidência do GEER, o programa desencalhara e fora
executado plenamente, com tal sUcesso que reabilitou a imagem junto ao
BID, prvpondo-se este a um novo empréstimo, agora bem mais alentado para
um segundo Programa Nacional de E1etrificação Rural.
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Como o GEER fora _crfado estritamente vinculado ao primeiro programa, extinguindo-se com estet seria necessário revitalizá-lo para a consec_ução
do segundo~ Issot que·exigia a emissão de um simples decreto, medida que em
caso extremo demandaria uma seinana ou, qu1Ça, um Inês, fOi coriseg"tiído em
prazo record. Demorou somente algo como dois anos. Record, às avessas, ê
claro.
·
Em junho de 1977, pelo Decreto n• 79.897, do dia 30, foi revitalizado o
GEER, dentro de nova formulação.
A partir de então, é que as negocia-Ções Com o BID, para Osegundo programa puderam ser reativadas e somente foram concluíaaS rio fiilal do Governo GeTSei.
Até agora, vem o GEER aos trances e barrancos! desenvolvendo esse II
programa._
Hoje o. 'assunto volta à baila. Discutem-se nos bastidores do Governo,
formas e fórmulas para a eletrificação rural do Brasil.
Desgraçadamente não se assenta nes.sas mesas ninguém que conheça a
experiência brasileira de eletríficação rural.
Trabalha-se no afã de se reinventar a pólvora.
E por quê?
Porque hã possibilidade da contratação de um programa bilionário com
o BIRD- Banco Mundial, com recursos de 200_a 400 milhões de dólares
anuais para a eletrificação rural no Brasil.
Cada qual quer manipular a maior fatia desses recursos, saiba ou não
saiba o que fazer com eles.
Propõem-se, até, um acordo de cavalheiros entre as_ facções envolvidas,
para que o fiitanciãdor não se _aperceba do absoluto desentrosamento de quase uma dezena de agências governamentais cada uma com interesseS próptíos
na questão e, assím, :i-ealizado o negócio-~ possa s·e fazer a distribuição do bolo.
Os interesSes da eletrificação rural mesmo, não os dos vendedores de
equipamentos_ e materiais elétricos; não os dos empreiteiros de. obras; não os
dos altos funcionâi"lCiS da empresas estatais de eletrici'dade; não os dos cabides
de emprego que se disseminam pelos desvãos de alguns Ministérios; não os de
alguns candidatos que à falta de prestígio peSSOal compram seus votos com
obras de dinheiro público, apartidârio; os in1eresses ~da eletrificação rural
mesmo, estes não estão- em discussão-.
Pela simples razão de não ter quem os represente.

Como sou e como sei, tratarei da eletrificação rural do Brasil.
Não para a crítica destrutiva antes, para revelar Caminhos, para alertar o
Governo do meu País sobre as armadilhas que se escondem e as ~rapucas que
armam à -sombra de um programa tão sério quanto o da eletr'ificação rural.
Simples como sou, creio na dignidade da função pública; no executivo,
--no legislatiVo e· no judiciário: .
E vivo e morro pelas minhas crenças.
Reitero isso·para que todos tenham os referenciais necessários para que
me eiltendanl.
E nesse espírito, passo a tratú do problemà da eletrificação rural no Brasi I.
Há, no Brasil de hoje, duas esPécies de eletrifiêaçãb rural: uma se veste
de brim e calça botas, botinas e alpargatas. Outra, de casimira inglesa e de
cromo alemão.
-Urna cheira a terra, a feno, a curral; a outra, a lavanda inglesal
Urna pisa poeira e amassa barro ao sol e à chuva; outra acaricia altos feltros, protegida nos recônditos de ricos gabinetes, com lindas secretárias, ar
~ondiciona9o -~ música arn_l:!_ient~.
Uma se comemora a céu aberto ou em galpões no campo, com churrasco, mandioca cozida e boa cana; outra em boates vips, com Scoth puro e caviar. Se a ideologia não permite, substitui-se o imperialista Whisky por uma
revolucionâiia Vodca, desde que de boa procedência; pois finura de paladar
não deve ser apanágio da burguesia.
Uma a do forró, do xote, da catira, da quadrilha e do baião, coloridos_ e
felizes de todos os campos e de todos os_ sertões de nossa terra.
Outras a das dis~otecas çl~ Co'pãc3.ban~:·de Ipariema, do .Leblon, da PauHcéia; frenéticas e barulhentas como convém às gerações moças.
Qual será a eletrificação rural conveniente ao País?
QUal a que redundarã em campos verdes, em colheitas úberes, em espigas granuladas, em gado pastando, em água jorraildo nos sertões secos, em
fome saciada, em pão-·na mesa do povo e em paz no coração do Brasil?
Num próximo Púuiunciameiúo ex·ai:nhiã.rimos ISso.
Obrigado!
Er-a o que tinha a dizer. (Muito bem!)

Aqueles que fizeram com sucessO eletrificação rural, sem elevar a tarifa
de energ.i~ elétrica aos cornos· da lua, sem engordar mordomias, sem traficar
influências;·
Que conseguiram aten:der, a nível de seus municípios, perceõ.ttfãÜi de eletrificaÇão rUral de sessenta, setenta, oitenta por cento, num país cuja média
desse serviç·o--s1twi-:.se- imm vergoilhoso -cinco ou seis por cento.
Aqueles que quando o quilowate-ouro de nossas residências chega a quase dezoito cruzeiros a unidade, fora os -impoStos, conseguem viabilizar um
custo de sete cruzeiros a kwh e, quando têm geração própría·, reduzem esse
custo abaixo dos cinco Cruzeiros.
Aqueles que têm arcado com todos os ónus da eletrificaçã_o tural, pois a
fazem com as próprias mãos e a pagam de seus bolsos.
Esses não foram consultados. Não estão sendo ouvidos. Talvez entrem
na cogitação dos debatedores, como um instrumento a ser utilizado no momento próprio e que, por certo, como é tradição, receberão giiela abaixo a beberagem que se lhes derem.
Não disse eu, inda hã pouco, que o problema da eletrificação rural esta~
va equacionado jã em 1964?
Não falei de experiências realizadas jã no início da década de 1960?
Por que estarmos reinventando a pólvora vinte anos depois?
O que aconteceu nesses vinte anos, ao fundo ·dos episódios que rapidamente mencionei nesta introdução do tema?
Sertanejo simples, sou dos brasileiros que não sabem rodear.
Curtido no sofrimeiito da caatinga, "não canto para enganar" como diz
a canção.
Meu canto é roufenho,
É gutural
Mas é sério.
Não aprendi a voz maviosa da subserviência.

O SR. RAIMUNDO PARENTE (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O Boi-asif posSUi ã-ffiaiOr_r_éServâ-de madeiras troPíCais do mundo. Somente nas áreas dos reservatórios das hidrelétricas de Samuel, em Rondônia, e de
Balbina, no Amazonas, há cerca de II ,5 milhões de metros cúbicos de madeiras comercializáveis, representante, inesmo com o merCado internacional em
baixa, divisas da Ordem de 13 bilhões de cruzeiros.
Não obstante, a participaÇão do ·produto brasileiro alcança tão-somente
1,5% das importações mundiais ·de madeiras, denunciando que aquele potencial - devido sobretudo ao tímido crescimento das exportações globais registrado no último biênio - não está sendo devidamente explorado.
Na pesquisa dos fatores determinantes desse quadro, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal identificou a ocorrência de desorganização
na ârea comercial, e de precárias condições de produção, refletindo-se na
qualidade, na má apresentação do produto, na divergência entre a mercadoria entregue e a contratada, no desrespeito aos prazos das encomendas, no excesso de umidade e na deterioração_ da madeira.
Para corrigir essas distorções - atendendo ao mesmo tempo à diretriz
governamental de promover a expansão das exportações- acaba de ser criado o Programa de Entrepostos de Madeira para Exportação - PROMAEX,
lançado pelo Dr. Mauro Silva Reis, Presidente do IBDF, em solenidade realizada no último dia 24 de maio, na presença do Ministro Amaury Stabile.
O PROMAEX prevê a implantação de uma rede de entreposto madeireiro, ~- partir das duas primeiras u~idad~ _g_o sistema piloto, Ioçalizadas em
Santaiém e e~ P()rto Velho. -Nã_~U!p-ã Seguinte, completando essa parte do
PrOgrama, serão Criados os entrepostos de Manaus. de Boa Vista e da Ilha do

Sou da terra do cacto e do carcará.
Sei apenas ser fiel,
Ser leal,
Ser companheiro sempre.
Nas horas boas e más.

o SR. PRESIDNETE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Raimundo Parente.

Marajó.~

I

- -Organizando a comercialização de madeiras da região amazónica, que
p-ode e deve co-ntribuir em maior escala para as exportações de pro-dutos florestais, a iniciativa do IBD F promete ampliar o conhecimento de novas qualidades de madeiras da área, dívulgando, para os importadores, as prinCipais
características e aplicações das espécies.
Não resta-dúvida de que o desconhecimento das propriedades dos pro- dutos florestais é uma das causas do_ reduzido número de espécies de madeiras
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em exploração, c de sua b~ixa <;omercialização. Por isso~ o Laboratório de
Produtos Florestais do IBDF incentiva a pesquis-a tCCiiológlci,-óbjetiVãDdo o
conhecimento das qualidades e usos potenciais das ffiadeifãS·, eStiritaiidO-se
que, até o final de 1983, sejam divulgados os resultados dos_ estudos de _cerca
de 200 espécies, encontradas na Floresta Nacional do Tapajós~ nã. Reserva
Florestal de Curuá-Una, na futura Floresta Nacional de Tefé c na PréAmazônia marimhense.
A par disso, serã .constitufda uma Corríissão 'de E~portação, integrada
por representantes do meio empresarial e do Governo, encarregada das atividades de administração dos entrepostos de madeir_as, com vistas à plena operacionalização do distema e ao aproveitamen~o das· reservas oriundas dos
projetos de coloniZação, agropecuârios, rodoviários, hidrclétricos e minerais
em dcsenvolvirilcnto na Amazônia."
A repercussão econômica do PRO MA EX, dcnt:i-0 da rejião a que sedestina, pode ser deduzida, além do mais, pela possibilidade real_ de vir a ser absorvida, até 1990, a produção acumulada de 85,3 milhões de metros cúbicos
de madeiraS, representando uma oferta de 13 mil empregos diretos na indús~
tria extrativa.
Para um País que tem sua exportação em torno de 7 a 8% do Produto Interno Bruto, precisando elevar esse percentual a 10 ou 12% nos próximos
anos, o Programa constitui valioso insti'umentó para o desejado auiD;en1o ~as
vendas externas, ainda mais quando se sabe que os mercados mundiais vão
importar pelo menos 2 tri_lhões de d61ares, somente neste ~xercício.
Superando os entraves ao- crescimento das exportaçÕes brasilêiras, o
PRO MA EX constitui garantia vâtida da exportação de madeiras, surgindo
como alternativa de fundamental importância para aS vendas do produto nos
mercados nacio)~.l e internacional. ~ justo, poiianto, que fique registrado
nos Anais da Câmara Alta a expectativa otimista: aos prodUtOres da região
amazônica com a implementação do Pf08rama, que rrierecC: o ffieti aplauso
indondicional e o elogio de todos os brasileiros.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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Q SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo a tratar,
vo1,1 encerrar_ a presente, desi&nãndo Para a sessão exiraofdinãria das 18 horas
e 30 minutos, anteriormente convocada; a seguinte

ORDEM DO DIA
-·1-

n"

y_~tação, em turllo cinico, _tfo ~rojet_O de Lei â~ Câmara s, de 1982 (n'
4.741/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidenie da República, q_ue concede pensão especial vitalfcía ao Dr. Gratulià'no da Costa Brito·e
dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n's 211, 513 e 514, de 1982, das comiSSÕClj:
-de Finanças, 19' pronunciamento: favorãvCl ao projeto; 2t pronuncia~
mento: favOi'ável à Emenda nt 1, de Plenârio; e ·
-de ConstituiÇão e Justiça, favorável ao projeto e à Emenda n? 1? de Plenário.

-2Discussão, em turno úrlicO, dO Proj~to de Decreto Legisiativo n..,. 26, de
1980 (n• 61/80, !la Câmara dos Deputados), que aprova o.texto do tratado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúblicà- Atgentiva para o aproveitamento dos recursos hidricos compartilhados
dO.s trechos limítrofes do rio Uruguai e de seu afluente, o rio Pepiri-Guaçu,
-Concluído em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980, tendo
PARECERES, sob n•s 469 a 471, de 1982, das comissões:
-de Relações ~xteriores, (ouvido o Ministério das Relações Exteriores),
favorável;
- de Minas e Energia e de Economia, favoráveis.
Q

SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) (Levanta~se

Estã encerrada a sessão.

a sessão às./7 horas e 10 minutos.)

ATA DA 97~ SESSÃO, EM 29 DE JUNHO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura

•

-EXTRAORDINÁRIAPRESIDI!:NCIA DOS SRS. JARDAS PASSARINHO E JORGE KALUME
ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo Parente- Aloysio Chaves -Jarbas rassarinho- Alexarldre Costa -José Sarney- Helvídio Nu~
nes- Almir Pinto- José Lins- Agenor Maria- Martins Filho- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- NilO Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante - Lourival Baptista -Passos Pôrto --Jutahy _Magalhães_- -~o
manto Júnior- Dirceu Cardoso -""""'""'João Calr11on- A!Oara_l Peixoto_-:-: Nelson Carneiro - Alamo Barcelos - Ferreira Filho -Franco M·ontoro Orestes Quércia - Het;J.riqu~ Santillo - Gastão MUller- José Fragelli EveláSio Vieira - Lenoir Var_gas - Tarso- Dutfa. ·
Q SR. PRESDIENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 35 Srs-. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1"-Secretário procederá à leitura do Expedie~te_.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•S 530 E 531 DE 1982
PARECER N• 530, DE 1982
Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "8" nt 15/82 (n~'
223/82- na origem) do Senhor Governador do Estado de São Paulo,
solicitando autorização do Senado Federal para contratar empréstimo
externo, no valor de USS 150,000,000.00 (cento e Cinqüênta milhões
de dólares norte-americanos) destinado a projetos de saneamento bási~
co e a investimentos na Companhia do Metropolitano de São Paulo.

Relator: Senador Mauro Benevides
Q Senhor Governador do Estado de São Paulo solicita ao Senado Federal, nos termos do art. 42, item IV,da Constituição,_~ coriipetente-autori~

zação para que aquele Estado possa contratar empréstimos externos, no valor
g1ôbal de US$ 150,000,000.00 (Cento e cínqüenta milhões de dólares norteamericanos) ou o equivalente em outr~~ moeçla~ 1 de principal, compreendenM
do d·uas ·parcelas, sendo üma de USS 60,0 milhões e outra de US$ 90.0 milhõeS: respectivamente para a -coniplemeritação de projetas de saneamento
bási.co ~para atende~ ao Plano de Investimentos da Companhia do Metropolitano de São Paulo- METRO. . _
2. 0- Oficio_- do Senhor Go"vÇrnador esclarece que "a primeira paf.cela
acima referida, de US$ 60,000,000.00 serã contratada junto a um "pool" de
Bancos Franceses liderados pela Société Génera.le, eis que está ~empreendida
no Protocolo firmado entre os Gõvetnos Brasileiro .e F;i:áncês de 12 de abril
de 1982. O produto dessa operação, somado a outras dOtações específicas a
serem COI]cedidas peta Govern<? do Estado com recursos de seu. próprio orçamento da receita, r~forçarão as disponibilidades do Fundo de Águas e Esgotos- FAE do Estado de São Paulo, com vistas a implementar os-programas
de água e esgotos previstos pelo PLANASA para o ano de 1982 e seguinteS,
com a adicional participação do Banco Nacional da Habitação que, pari passu, acompanha a execução do_ proj'eto."
3. As obras estarão a cargo da SABESP- Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo e são as seguintes:
"-Concluir as obras do primeirO "inódulo da Estação de Tratamento de Baruerí, com capacidade para 7m3 js.
- Concluir as obras do interceptor do Tietê (LeopoldinaBaruert, 15 km), com capacidade de cerca de 30m 2 js.
-Construir 4 km do interceptor do Tamanduatei, com capaM
cidade para 7m• js.
- Construir 3 km do emissário Pinheiros- Leopoldina, com
capacidade para 16m 3js.
4. A segunda parcela do empréstimo, no valor deUS$ 90.0 milhõesprossegue o mesm_o documento ---:- "convertida em moeda corrente nacional,
_e_a.diCJgn_áda ,às outi'_a~s çlotaç~~~Orçament~riaS-flº, Estado, virão comp?r sua
partíeipaçâo majoritária nO-d~envolvimento das._obras a cargo da Campa-
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nhia do MetrOpolitano de São Paulo- METRO, mediante subscrição do aumento do capital dessa companhia, ao qual, proporcionalmente, também terá
a participação de Prefeitura MuO.i:ciPal da cidade eda Repií-blica Federativa
do Brasil".
5. O Plano de Aplicação de Recursos daquela Companhia prevê para o
presente exercício, locação de recursos na ordem de CRS 68.212,0 milhões,
dos quais CRS 38.600,7 milhões, correspondendo a 56,6%, serão destinados
às obras da Linha Les.te-Oeste e obras ComPfement~res- da Linha Norte~Sul,
inclusive a construção do terminal Urbano do Tietê;-as despesas operacionais
e administrativas necessádas à m<iiiútençâo da qualidade OpeiaciOilãi,- fOCiusive dos trechos_ da Linha Les_te-Oeste e Terminal RodõViáiíá d_o._Tietê, Orçadas em_.CrS 17.642,3 milhões, e com encã.rgos financeiros, despeSas_ e amortização de empréstimos, a importância de Cr$ 11.969,0 milhões.
6. Para fazer face às neCessídides Timinci.::ira·s 'i(dev-efão vfr âo aumento
do capital social e subvenções por parte dos principa"iS ãdonishiS, ou-Seja, por
parte do Tesouro do Estado de São Paulo, Cr$ 22.893,0 milhões, compreendidos os serviços provenientes do empréstimo externo no objeto do presente, da
Prefeitura do Município de São Paulo, Cr$ 14.930,0 milhões, e da União,
através da EBTU, Cr$ 12.000 bilhões",
7. Em atendimento às normas estabelecidas por esta Comiss_ão fOram
enviados efou solcitados os seguintes elementos principais; 'indispensáveis
para exame de pleitos da espécie. Assim temos:
a) Dívida ConSolidada Interna- pós 313~2 e Externa~ (corrigida) Cri
l.OO
.
a. 1- Intralimite ~ 981.133.130
a. 2- Extralímite ~ 15.164.715.029
a. 3- Externa(+~ 48.691.500.000 (USS 295,100,035.00
~

Total

54.837.348.159

= 165,00
b) Cronograma de pagamento dã- dívida ifztáila (iilira= extra) e da dívida
externa
+ Conversão 1 USS

Valor em: Cr$ 1.000,00

•Intra/imite Extra/imite

1982 ··--·········
332.506
1983 --- -·-· .......
781.860
1984 . •- .. - ...... 1.401.474
1985 ············ 1.959.763
1986 ........ . --· 2.143.177
1987 ··········---· - 1.876.085
-~·

~

1.567.921
2.128.732
2.158.104
2.076.073
1.980.736
1.900.287

Exte_'E_q

--

8.759.000
11.069.800
11.377.900
13.029.720
13.341.570
12.489.550

Total

. 10.659.427
-13.980.3:92
14.937.478
17.065.556
17.465.483
16.265922

d) Posição do endividamento em função da receita arrecadada em 1981
(Res. n•s 62/75 e 93/15).

CrS
c. I. Receita arrecadada ... " ...... " ............. 646.995.713.605,00
c.2. Op. de crédito realizadas ................•....•. _ 66..021.173.924,00
c.3. Receita líquida ....................... ·~ ..... 580.904.539.681,00
c.4. Coireção da Rec. até ma"io 82
lndíce~(1,2848) .. -•.. ·-~·~·-· .. ··- .............•.. 165.441.612.901,00
c.5. Receita líquida para cálculo .•-................. 746.346.152.582,00
d) Limites

Regulam~ntares:

I - Afontante Global
/I - Dispêndio anual máximo

CrS
522.442.306.400.00
111.951.922.800.00

e) Limites Reais:(+)

I --Montante Global
II - Dispêndio anual máximo

Cr$
49.672.633.130,00
9.091.506.000,00

( +) excluída a parcela da dívida extra/imite

8. . Em função da receita arrecadada em 1981 e conforme estabelece a
Res. n9 62/75 e n'i' 93/76 foram fixãdos os seguintes liiliHeS regulã.mentar~:
montante global ~ Cr$ 522.442.306.400,00; dispêndio anual máximo= Cr$

JUnho de}J82

111.951.922.800,00.- Os limites reais, em funÇão da dívida consolidada interna e exter~_a, estão <:!!_ualmentç CQill_os s~uinies_~alor~.s..Montante Global=
CrS 49.672.633.130,00 e dispêndio anual = Cr$ 9.091.506.000,00.
9. Vemos que mesmo incluída a parcela da dívida interna extralimlte-,
estes parâmetros atingirão: montante global= CrS 54.837.348.159,00 edis~
pêndio anual máximo= CrS 10.659.427.000,00~ valores bem inferiores aoS
parâmetros máximos fixados pela Res. n9 62, de 1975, que servem de base
para análise de pleitos da espécie, conforme norma fixada por esta Comissão.
W~- _A~s~m~ possui o-Governo do_Estãdo de-São_ Pãulo Ca-paCidãde para
est~ fi OVa operaçãp_~~e l!§~__ l~Q!9 mi_l~õ-~~! ~i~~-l).~p p_rojetp~ coni fiQal_idade
social, não obstante a inversão de recursos vir ã gerar novas receitas, quer
a!_ra_yés çi_aco_Q_rªnça de taxas de benefi~iârios_c~m o serviço ~e ág':la _e esgotó
(SABE;~;:p)_, _quer através do aumento do fluxo de passageiros com a ativação
dajf_Dha Leste~Oeste da Companhia do Metropolitano de SãO -P'aulo.
II. Não obstante a análise efetivada sohrC a caPaCidaâC de-endividamento do Estado de São Paulo e a margem que possui para novas contratações, posicionando-nos contra tais operações externas porque todas elas
irão cons~:~m!r d_ivisas por _çca,si.ij_9 do_pa_g_amev._tg_ dosjl)ros e encargos como
também do r~torno dq capi_q.t_l q~e_,__a:R_~sar Qo_s_dU~t;:ui,ç_s praz-os da carência
para esta espécie, _one:ram- demasiadamente o tomador, face a conversão
CtSjUS_$, sempre crescente a favor da moeda _americana. Assim, apesar do
aspecto social do projeto e do retorno do capital a ser investido, achamos
que a operação deveria ser feita com moeda nacional, reservando-se divisas
preciosas para gastos indispensáveis coin 6 deSenvolV-inlCnio ríitdonal. ·
12. Para atender as disposições do Regimento Interno e da legislação
pertinente, foram anexados ao processado os seg-uintes documentos:
-a) cópia da Lei Estadual n' 8.279, de 20 de abril de 1982, autorizando o
Poder Executivo a contratar uma operação de crédito externo até o montante de US$ 150,0 milhões de dólares norte-americanos;
h) Aviso n• 558, de 13 de maio de 1982 da SEPLAN, reconhecendo o
carâter prioritáriO âa op(míÇãO até o limite de USS 60,0 milhões;
c) AviSO n-f 644-; de-:3 l de-maio de-1982, da SEPLAN, reconhecendo o
_carâter prfOdtáfio da operação até o limite de US$ 90,0 milhões;
d) Exposição de Motivos n• 107, de 9 de junho de 1982, do Senhor Mirlistro de- Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da
República;-pru-porrdo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os
fins do art. 42, item IV, da Constituição;
e) Ofício do Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando a operaçã-o em pauta_, para atendimento do art. 29,
inciso I, do Dec. n'i' 65.071 de 1969, combínac_lo com o art. 79, § J'i', do Dec. n'i'
84.128, de 1979, e -do Dec. n' 74.157, de 1974.
f) comportamento da dívida Estadual (Interna e Externa);
g) plan<? de apliCação _40s rC?CU~~~s_.
13.- b exame das c-ondições-Creditícias da operação será efetuado pelo
M1nistró "da-FaZenda,- eiri artiCUlaçãO com o Banco Central do Brasil, nos
termos do art. 11', inciso II do Dec. n'i' 74.157, de 6 de junho de 1974, assim
que apresentada a respectiva minuta do contrato com o grupo financiador.
14. Por fim, o Senhor Presidente da República autorizou o Senhor
Governador do Estado de São Paulo a dirigir-se ao Senado Federal, na forma do art. 42, item IV, da Constituição.
15~ No caso, foram cumpridas as exigências -do Regimento Interno
(art. 403, alíneas a,_ b e c). Assim, opinamos favoravelmente a solicitação, nos
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 102, DE 1982
-Autoriza o Governo do Estado di! SãO-Paulo a realizar operação
de empréstimo externo, no valor de USS 150,000,000.00 (cento e cinqiienta milhões de dólares none-americano.s), destinada a projetos de
.saneamento básico e a investimentos na Companhia do Metropolitano
de São Paulo - METRO.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar uma
operação de empréstimo externo, no valor global de USS 150,000,000.00
(cento e cinqUenta milhões de dólares norte-americanos) ou equivalente em
outra~ moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, compreendendo duas parcelas, sendo urna de USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos) destinada ao Fundo Estadual de Águas e
Esgotos - F AE, do Estado de São Pau_lo, a ser _aplicado em pr_ojetos de saneamento básico, a cargo da Companhia.de-Safieamento BásiCo do Estado de

•

•

•

•
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•

•

São Paulo - SABESP, e outra de US$ 90,000,000.00 (noventa milhões de
dólares norte-americanos), para atender o Plano de Investimentq$ 9-a Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRO, mediante subscrição de
ações no aumc;nto de capital da referida companhia.
Art. 29 A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditíci3~fda operação a ser
efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do
Brasil, nos termos do artigo J9, item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução
da política econ_ômico-fin-anceira do Governo Federal, e, aindã o disposto na
Lei Estadual n9 8.279, de 20 de abril de 1982, autorizadora da operação.
Art. 3'? Esta Resolução entra em vigor na data c;ic; sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de junho de _1982.- Gabriel Hermes, Presidente,
em exercício -Mauro Benevides, Relator- Bernardino Viana- Raimundo
Parente- Martins Filho- José Fragelli- João Lúcio- Almir Pinto- José
Richa.
PARECER N• 531, DE 1982

•
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Da Comissão de Constituição e J ustica, sobre o Projeto de Resolução n"' 102, de 1982, da Comissão de Finanças, que "autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos), destinada a projetos de saneamento básico
e a investimentos na Companhia do Metropolitano de São Paulo METRÓ".

Relator: Senador Raimundo Parente

A Comissão de Finanças, nos termos regimentais, apresentou projeto de
resolução, que autoriza "o Gov_erno do Estado de São Paulo a r~lizar uma
operação de empréstimCJ externo, no valor global de USS 150,000,000.00
(cento e cinqUenta milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente em
outas moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a
orientaçã<:i do Ministério da Fazenda e do Banco Centrar do-~rasil, compreendendo duas parcelas, sendo uma de US$ 60,000,000.00 (sessenta· milhões de dólares norte-americanos) destinada ao Fundo Estadual de Ãguas e
Esgotos- FAE, do Estado de São Paulo, a ser aplicado em projetes de saneamento básiCo, a cargó da Companhia de Saneamento-Básico dÕ Estado de
São Paulo, e a outra deUS$ 90,000,000._00 (noventa milhões de dólares norteamericanos), para atender o Plano de Investimentos da Coi:npanhia do Metropolitano de São Paulo - METRO, mediante subs_cr_ição_ de açQes no aumento de capital da referida companhia".
.
2. A operação de crédito, na conformidade do artigo 2"' do referido
projeto, realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. I•, item II, do Decreto n•74.157, de 6dejunho de 1974, obedeci·
das as demais exigênicas dos órgãos encarregados da execução d~ política
econômico-firi.anceira do Governo Fed~~al, e, ainda, o _disposto n_a Lei Estadual n9 8.279, de 20 de abril de 1982, autorizadora da operá.çãÕ. 3. Para atender as disposições do Regimento Interno e da legislação
pertinente, foram anexados ao processado os seguintes documentç_s, ai~ dos
exigidos pela Comissão de Finanças~ conforme Q exame do parecer daquela
Comissão:
a) cópia da Lei Estadual n'? 8.279, de 20 de abfil de 198~ autorizando o
Poder Executivo a contratar uma operação de crédito externo até o montante
de US$ 150,0 milhões de dólares norte-americanos;
b) Aviso n' 558, de 13 de maio de 1982, da SEPLAN, reconhecendo oca·
râter prioritário da operação até o. limite de US$ 60,0 milhões;
c} Aviso n"' 644, de 31 de maio de 1982, da SEPLAN~ reconhecendo ocarâter prioriiárló da opeação até___ o limite de US$ 90,0 miltJ_ões;
d) Exposição de Motivos n' 107, de 9 de junho de 1982, do Senhor Ministro do Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da Re~
pública, propondO o seli encaminhamento ao Senado Federal, para os fins do
art. 42, item IV, da Cons_t_ituição;
e) Ofício do Departamento da Fiscalização e Registro de Capi_tais Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, para atendimento do art. 29,
inciso I, do Dec. n"' 65.071, de 1969, combinado com o art. 79, § 1"', do Dec. n9
84.128, de 1979, e do Dec. n' 74.157,_de 1974.
j) comportamento da dívida Estadual (Interna e ~x.terna);
g) plano de aplicação dos recursos.
_
4. Como se verifica do exposto a matéria fOr detalhadamente examinada pela Comissão de Fin-ãnças que após cumpridas todas as exigências regi-
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_mentais, (art. 403, alíneas a, be_c), opinou pela al?rovação da solicitação do
Governo do Esiadõ" de São Paulo, nos tefm_q_s dO projeto de resolução que
apresentou, na forma dá à.rt. 108, item
5·. No que cÔmpete a .esta" CÓiniss"ão ·examinar - aspecto jufídicoconstituciçnal- nada há que possa ser oposto, podendo o projeto ter tramitação normal.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1982. -Aloysio Chaves, Presidente
-Raimundo Parente, Relator---AderbQ{JUrema- José Lins --Franco_
Montoro- Orestes Quércia- Dirceu Cardoso, vencido -Martins FilhoJosé Fragelfí _:Bem!dito Canelas.

vr

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publi·
cação.
Sobre a m~a. r_equerim~tos qu~ vão-~er lidos pelo -Sr. 1'?-Secretãrio.
São lidos os Seguintes

REQUERIMENTO N• 145, DE I982
Senhor Presidente:
Requeremos urgência. nós termos do art. 371, alínea b, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n' 68, de 1982 (n• 5.848/82, na Casa
de origem), de iniciativ-a-do Senhor Presidente da República, que concede
pensão especial à atriz Heriette Fernande Zoé Morineau.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1982. -José Lins- Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 146, DE 1982
Senhor President~
Requeremos urgência, nos termos do_art. 371. alínea b, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n•7_0, de 1982 (n' 5.849/82, na Casa
de origem) de iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede pensão especial ao Cineasta Victor Lima Barreto.
Sala das Sessões, 29 dejufiho de 1982. -José Lins- Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 147, DE 1982
Senhor PresidCnt~
A 9 de Julho transcorrerá o cinqOeilfe-il.ár16 -do-movimento nesse dia ini~
ciado em São Pauio- e ·que na história ficou conhecido como a .. revolução
constitu~ionalist:(; a despeito de sufo?ado pelas armas, exerceu notável in~
fluê_nc_ia-n"â v_id.a doP<:J.íS. Como em julho n~_o fl!cionará o Senado, peço seja
relefi1brado q_acont~~_itrt~':lt_9 em sessão especial a ser designada após o recesso.
Sala das sessões, 25-_dejunho de 198~.- Paulo Brossard- Franco Montoro- Orestes Qu~rcia - Jo~é Lin~...:.... GastãO- Müller- Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (JorgeKalume)- Os requerimentos que vêm de
ser lidos serão apreciados após a Ordem do Dia, de acordo com o Regimento
Interno.
O Sr. Alexandre Costa -

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (J!J.rge Kálume)- Concedo a palavra ao nobre
Se_nador Alex.a_ndre Costa, pela ordem.
O SR. ALEXANDRE COSTA (Pela ordem. Sem revisão do orador.)Sr. President_e, há um requerimento de minha autoria e peço a V. Ex• que determine a sua leitura.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -V :_Ex• serâ atendido.

O -SR. PRESI(>ENTE (Jo_rge Kalume) - Sobre a mesa, requ~rimento

que será H~o_ pelo ~~: 19-Secret_ârio_:-

E lido o s_eguint_e
REQUERIMENTO N• 148, DE 1982
Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro_ dispensa de
interstíciO~ e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9
102, de 1982, que autoriza o Governo do Es~ado de São P<i4.LO_ª- realizar operação de empréstimo externo, no valor de US!i 150,000,006.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinada a projetaS de s_aneamento básiCo e a iilv"estime"ntos na Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRO, a fim de que figure na Qrdem do Dia da sessão seguinte.
Sa~a- das ses~ões, 29 _de junho ~_1982. -Alexandre Costa.
O SR. PRESIDENTE (J'lrbasPa~~rinho) .,-O requerimento lido exige
_deliberação imediata.
- - Em _votação.
Os Srs, Sçnadores qu~ o apr:ovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
- - -- --
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O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, não tenho autorização da minha Bancada para votar esse requerimento, já disse ao senador Alexandre
Costa. De forma que, se V. Ex• põe em votação, sou obrigado a pedh verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -O requerimento jã estã
aprovado. V. Ex• pede verificação e eu submeto à verificação., ..
Como é evidente a falta de quorum, suspenderei a sessão por 10 minutos
e chamarei para a segunda votação.

(Suspensa às 18 horas e 44 minutos, a sessão é reaberta às 18 horas e 54 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está reaberta a sessão.

Sendo evidente a falta de quorum em plenário, a Presidência deixa de proceder à verificãção requerida, ficando prejudicado o requerimento.

o

SR. PRESIDENTE (Jarbas -Pas-sarínho)_:_-Passa-se à
ORDEM DO DIA

Em razão da falta de quroum constatada em votação anterior, fica adiada
a apreciação da matéria o- item n'? I, que está em fase de votação.

E o seguiilte o item- cuja votaçãõ é adiada.
-lVotação, em turno único do ProjetO de lei cfã Càin3.ra nfil 8, de 1982 (nfil
4.741/81, na Casa de orige!T!), de iniciativa do Senhor PfeiidentC-dil RePóblfca, que concede pensão especial vitalícia ao Doutor Grafuliano da Costa Bri~
to e dá outras providências, tendo

PARECERES, sob nos 211, 513 e 514, de 1982, das Comissões:
- de Finanças, J9 pronunciamento: favorável ao projeto; 2'1 pronunciamento: favorável à Emenda nfil I, de Plenárió;--e--de Constituição e Justiça, favorável aO projeto e à Emenda nfil 1, de pie~
nário.
q9
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passaremos, pois, ao item
2:
DiscuSSão, em tu-rnõ UniéO~ do Pi-Õjeta de Decreto Legislativo

n' 26, de 1980 (nif 61/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do tratado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Argentina para o aproveitamente dos recursos hídricos compartilhados dos trechos limítrofes do rio Uruguai e de seu afluente, o rio Pepiri~Guaçu, cOilcluído em Buenos Ai-

res, a 17 de maio de 1980, tendo
PARECERES, sob n's 469 a 471, de 1982, das Comissões:
-de Relações Exteriores, (ouvido o Ministério das Relações
Exteriores), favorável;
- de Minas e Energia e de Economia, favoráveis.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada pOl- falta de núrilero. --- - - - -r

-

-

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esgotada a Ordem do Dia.
Os Requerimentos n'?s 145 e 146, lidos no Expediente, que, nos termos
regimentais, deveriam ser apreciados nesta oportunidade, ficam prejudicados
por falta de quorom para deliberação.
O Requerimento nfil 148/82, lido na presente sessão, fica sobrestado e será abjeto de apreciação na sessão seguinte.
-

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

A Presidência comunica

ao Plenário que, na sessão solene destinada a comemorar o cinqUentenário da
Revolução Constitucionalista de 1932, usará da palavra, pelo Senado Federal, o Sr. Senador Ferreira Filho, em su-OStftuição ao Sr. Senador José Lins.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Concedo a palavra ao

nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
No dia 18 de rn.tiio passado transcorreu o Octo"gésimo aniversário de
uma das mais fulgurantes personalidades brasileiras, cuja trajetódi de ininterruptos sucessos merece ser considerada como excepcional- tanto no âmbito das ciéncias médicas, como nos domínios da cultura literária.
Refiro-me, especificamente, ao professor emérito de Neurologia, Deolin-·
do Couto, que em 1945 Conquistou, após brilhante concurso, o cargo de catedrático de Clínica Neurológica da ent'ão Faculdade Nacional de Medicina,

substituindo uma das maiores express~es da moderna Neurologta no Brasil, o
professOr Arltóni() _Au~treg~Silo Rodrigues pma.
As comemorações, em homemagem a Deolindo Couto, foram patrocinadas, no Rio de Janeiro, pelas Academias Nacional de Medicina e Brasileirã de
Letras- da qual esse insigne Mestre é um dos mais conceituados integrantes,
na qualidade de primoroso escritor, conferencista e festejado orador,- bem
como pelo Conselho Federal de Cultura.
--

ATiáS., em 1972, qUan-aõ·do Seu afastamento co-nlpulsÓrio da cátedra em
que pontificou, com invulgar competência profis:Sioáal. o professor e acadêmico Deolindo Couto recebeu as mais significativás homenagens dos representantes das diversas escolas médicas do país, às quaiS se associaram figuras
representativas do mundO Cultural e científico.
Convém lembrar que na tradicional Faculdade de Medicina da Bahia
funciona ·o Iilstitütó de Neurologi~ ''Deolindo Couto'\ assim denominado
em homenagem ao mestre de tantas gerações de médicos que, hoje, espalhados pelo Brasil inteiro, se- a-ssociam para celebrar os seus 80 anos de vida
e;(_emplar.
AQ+egistrar, nos Anais do Senado Federal, as comemorações tributadas
ao Professor Deo~indo Couto, solicito seja iricOrpora_~g_ao texto desta breve
comunicação,_o artigo que, sobre a personalidade desse eminente baiano foi
publicado pela A Tarde de terça-feira, 25 de maio de 1982, de autoria do ilustre professor Plínio Garcez àe sena.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
A Tarde -

Terça-Feira, 25 de maio de 1982

- DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA, EM SEU DISCURSO:

DEOLINDO COUTO
Plínio Garcez de Sena
No dia 18 de maio, realizaram-se, no Rio de Janeiro, com o maior brilhantismo, as celebrações do octogésimo aniversârio do professor Deolindo
Couto.
Quem vem acompanhando sua gloriosa trajetória hã mais de 20 anos,
nele identifica terem permanecido íntegras as qualidades que o fizeram mestre
de elevado conceito. A mesma presença ativa, o fulgor da brilhante inteligência, os predicados do magnífico"causeur", o do requintado conferencista, enfim, o mesmo espírito privilegiado, constantemente inclinado para a ciência e
para a cultura.
Essa abrangência de características tão marcadamente pessoais que se
vêm 'perpetuandO aO lOngO do tempo, motivou, por imperativo de sentimento
de Justiça e gratidão, a promoçãq de uma grande festa, patrocinada pelas acadeillias Nacional de Medicina e Brasileira de Letras e·petã-Universidade Fedei:ifdQ Rio-de Janeiro. Alg-u-nS riotáveis oradores patrícios, os dois imortais
- Pedro Ca1rrioil e AuStregbülo de Athayde- além de Aloísio de Paula, este
último da Aca9emia NaciOnal de Medicina, deStacaram, na magnífica solinidade realizada na reit(idi áa- U niversidã.de Fede-ral do--Rio de Janeiro, a personalidade invulgar do professor emérito ·de Neurologia, do integrante da
Academia Brasileira de Letras e do Conselho Federal da Cultura, do presidente da Academia Nacional de Medicina, do humanista, do médico de reconhecida competência profissional e do mestre-de tant~s gerações- professor
Deolindo Couto.
No Rio de Janeiro, para homenageã-lo, estavam presentes diversos representa'ntes da cultura brasileira- acontecimento memorável que procuro
evocar neste artigo, por ter sido por muitos considerado _um dos maiores
acontecimentos da neurologia brasileira.
Agradecendo a homenagem, Deolindo Couto, mais uma vez, confirmou
seus dotes de oratória, proferindo, comovido, belíssimo discurso.
Festividades de igual monta, aliãs, realizaram-se em 1972, ao ensejo do
seu afastamento compulsório da cátedra que tanto dignificoU. Também naquela ocasião um grupo de professores constituído pelos representantes das
ma:hf diversas escolas médicas do país, além de outras renomadas figuras do
tffilndo cultural e científico brasileiro, marcaram suas presenças.
Vale relembrar que, em 1960, quando, por determinação do meu pranteado predecessor na cátedra de Neurologia na Faculdade de Medicina da
Bahia, professor Edfstio Poridé, cheg-Uef ao lnstit_l}-to-de NeurOlogia, hoje com
o preclaro nome de Deolindo Couto, para :Participar do grandioso Simpósio
Internacional sobre Parasitoses do Sistema Nervoso, tive a oportunidade de
observar a grande projeção daquele mestre, incomparável realizador nos

•

•

•
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meios científicos nacionais. AqUe1a re~nião, es:tjy~raril pieseó.tes, dentre outros, R. Garcln, J. Scarff, Arana Iniguez, M. Seppich, Pereira Kaffer, Roque
Orlando, Gustavo Poch, José Ribe Portugal, Bernardo Couto, Oirlos Gama,
Mattos_ Pimenta, lsmar Fernandes, Álvaro Lima COsta, Clóvis Oliveira, Paulo Pinto Pupo, Spina França, Roberto Melaragno, Oswaldo Freitas Julião,
Geraldo Camargo Lima, Alexandre Alencar, Sérgio Novis, Helcio Alvarenga, Sílvio de Abreu Fialho, _Walter Maffei _e Salustiano Lins.
Pelos motivos acima expostOs foi que a presidência da Academia BTasiIeira de Neurologia, entidade que congrega os especialistas brasileiros, e'ntão
sediada na histórica Cidade do Salvador, onde realizou o seu V Congresso,
decidiu homenagear ao professor Deolindo Couto corr(~ COnCes"SlO dç ~ma
medalha de ouro do méritO neurológico, premi3.0do-o assim ·petas excelentes
serviços prestados_ à especialidade. Vale ainda acrescentar a publicação da
monografia- incidência dos Acidentes Vasculares Encefãlkos no Hospital
Prof. Edgard Santos - especialmente editada para homenagear o insigne
mestre, ao ensejo de tão grandiosas_ celebrações .
Por todas_ essas razões os_f~stejos de 18 q~ ptaio consiítuem-se num marco assinalâvel no panorama cultural brasileiro.
~ --- ~- ~
Deolindo Couto ê, nO meu entender, uma figura excc::lsa pela competência científicii~ inteligência cintilante. assiduidade ao trabalhQ que a perfeita
noção do cumprimento do dever inspira, bo.ndade e preocupação com os
doentes, e pela compostura moral e profissional que o íazem mui justamente
considerado o maior nome__ da neurologia brasileira dos tempos atuais.
Na condição de expositor pode ser igualado, jamais superado, conhecidas <tue são suas qualidades de exímio conferencista, ·a que ália a beleza da
fofma de sua línguagem e o tom levemente Jrônico -que lotnarri -tão-atraentes
suas admiráveis lições. Toda a existência de Deolindo _Couto tem sido dedica:da à ciência e às letras. Concedeu sempre decidido ap-oio a seus discípulos,
influenciados-os profundamente, contribuindo destarte para a marcha ascension-al de muitos deles.
Sua influência na medicina brasileira ê incontestâvelmente marcante,
sobretudo a partir de 1945. Naquele ano, após brilhante concurso, ascendeu
ao cobiçado cargo de professor catedrâtico da então Faculdade Nacional de
Medicina.
Coube-lhe substituir ••ao grande Austregésio~-rC:sponSãvel pela moderna
Neurologia no Brasil, e de quem Deolindo Couto- sucessor na cãtedra e -n~
primado- foi ó -discípulO- dileto", como escreveu Pedro Calmon ao prefaciar
"Vultos e Idéi<is".
São de Deolindo Couto as palavras que se seguem: "Quando, em 1915. é
decretado o insulamento da cadeira de Clinica Neurológica, vem dirigi-la Antônio Austregésilo Rodrígues Lima; dirigi~ia não, ilumtnã-la, tal a foiç:l-da
cultura naquele espírito ·vo1tado a todas as manifestações de beleza".
Substituindó ã. Austregésilo teve Deolindo Couto 3: Oportunidade de revelar, publiCamente, seus admirãveiS pendores científico~s e qualidades diàáti~
cas. A essas qualificações acrescentou novoas e importantes fun-çÕ!!S)_ qu_er na
Academia Brasileira de Letras, quer na Academia Nacional de Medicina, sob
cuja presidência promoveu as comemorações do sesquicerlte_nãrio _da instituição - Câmara Alta à Medicina Brasileira.
Teve invulgar participação nos congressos nacionais e internacionais, na
Academia Brasileira de Neurologia. na reitoria da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e ainda como diretor do Insiftuto de Neurologia, obra que
realizou com desvelado carinho e dedicação, para issó sacrificando, muita
vez, seu próprio interesse pessoal.
De erudito polígrafo- baiano, Afrânio Peixoto, são estas palavras: "Seria
desassisado quem dissesse é o grande talento mais raro qtié o gênio".
pois, Deolindo Couto, por sem dúvida, uma figura de invejável talento.

a

Até hoje seu trabalho escrito ou construído está mais que presente à formação dos cultores da ciência e das letras. O humanista, autor de "Vultos e
ldéias",-o professor que exerceu o magistério -superior com a maior dignida_de, o acadêmico que engrandece as duas inst~tujções a que pertence o médico
que se sensibiliZa com os dramas dos doentes harmonizam-se na inconrundivel personalidade deste brasileiro notável.
Muito jUstas, portanto, as homenagens que lhe foram tributadas ao ensejo das comemorações dos seus bem vividos oitenta ·anoS.
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinh~ - Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinãria de
amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, doProjeto de Resolução.n'.l8:), de 1981 (apresentado pela Comis_são de Economia como çonclusão dt? seu Parecer n9 1.098,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevarem Cr$ 29.164.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro
mile- duZentOS. "cr~UúTrOS), o mõnlãnte- ~e sua dívida consolidada, tendo
. PARECE!( sob n' 1.099, de 1981, ila Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade,_ com
voto venCido do Senador Hugo Ramos.
(Dependendo da votação do R.equerimeri.to- n9l23f82; do Senador Dirceu CardõSo",-_dC audiência da Comissã-o -de Finanças.)

...

.

2
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$ 8.613.200,00 (oito riiilhões, seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros}, o ri1onta:nte d~_ sua dívida consolidada, ~endo
PARECERES, sob n•s 1.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
votõ vencido do Senador Hugo Ramos; __e
;.... de Municípios, favorável.

3
Votação, em turno único, do_Proj(:tQ dç_ Resolução n9 266; de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como concl_usão de seu P<:trecer n9 1.452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva (SP) a elevar em
Ct$ 39.300.000,00 (trinta e nove milhões e trezentos mil cruzeiros), o montante de_ sua d~vida _co~sol_id~da, tendo
-PARECERES, sob n•s 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões:
-de ConStituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade; e
- d~ ~tfnicípios, f~vor~·vet.
4
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 aütoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a elevar em
Cr$ 7.279.000,00 (sete milhõe_s, 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 e juridicidade, com
voto vencido do Senador- Dirceu cardoso; e
-de Municípios. faVOrãvel.

5
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, seteceiitos e quarenta e cinco mil, trezentos e ~§§_~nta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s190 e 191, ·de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciOoaJidãde e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.

6
Votação, em turno úriico, 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 Ml!-nicipal 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 consolida_,da, tendQ
PARECERES,";ob n•s -280 e 28l, de 1981, das Comissões:
-de Cons_tituiçãO e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municíl!_ios, favorável.
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7
Votação, em turno úníto,_do Projeto de Resolução n9108, de 1981 (apresentado pela ComiSsão de Economia como conClusão de seu Parecçr n9 713,
de 1981), que autoriZa o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, v"inte-e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívída consolidada, tendo
PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão
-de Constituição- e Justiça, pela constitucionalidade e jufidicidade~

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'1240, de 1981 (apresentado pela ComiSsão de Economia como Coriclusão de seu Parecer n9 1.342,
de 1981), que autoriza a Prefeitu-ra Municipal de Coxim (MS) a elevarem Cr$
12.356.000,00 (doze milhões, trezentos _e cinqüenta e selS___ mii cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.343~~e 1.344, de 1981, das Comissões:
-de Constituição -e Justiça; pela constitucionalidade ejuridic1d8.de, com
voto vencido do_ Senador Hugo Ramos; e
-de MunicfjJiOS-, favàráveJ.
9
Votação, em turno único, do Projeto de _Res_olução nll 30, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia comà conclusão de seu Parecer nll 178,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a elevar em
Cr$ 159.638.841,00 (Cento e cínqüenta e nove milhões, seiscentos e- frinta e
oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeirOs), O montanfe de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob rios 179 e 180, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cai-doso; e
-de Municípios, faVorável.
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PARECERES, sob n•s 40 c 41, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, ravorável.
14

Votação, em turno únicO, âô Projeto de Resolução nll 59, de i982 (apresentado pelã Comissã-o de Economia: -cOmO conclusão de seu Parecer Ii 'i' 334,
de 1982), que autoriZa o Governo do Estado do RiO de Janeiro a elevai- em
CrS 29_.019.200.-000,00_(vilite nove bllhões,~Sei'eniã e nove milhões e dUzentos mil cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER sob n' 335, de 1982, da Comissão
---de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

e

15

_ .Ygla_ç_ã_Q,_em primeiro turno, do Pr_ojeio det..d do Senado nlll3, de 1979,
de_autoria_d_o_Senad.or Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial_para o comerciário, na forma que especifica, tendo
~~-PÀRECERES, sob n's 81Í a ú4.-d~e 19SI, d~; Comissões:
-de Constituição e_Jusliça, Q~la constitucionalidade e juridicidade;
~·~=--de Legislação Social, favorável;
--de Saúdr:, ravorável; e
-de-Finanças, favOrável, com voto venCido dos Senadores Bernardino
Viana e JoSé Fragelll.
16

Votação, em primeirõ-turrlo,-do Pro}etO de _Lei d() Senado n9 329, de
198Q,_de autoria do Senador Cun~a Lima, que_ modifi_~--~isposítivo da Con~
solidação das Leis do Trabalho, para o fim dede~ermin_ar_que o pagamento
por horas extras habi_tuaís !--aJl1bêm integre a remuneração, tendo
PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissõ~:
-de Constituição e Justiça, pela constitud6nalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, fãvorável.

10

Votação, em turno único, do Projeto de_Res_olução n9 80, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia comQ conclusão "de seu Parecer nll 423,
de !982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (GO) a elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e um
mil, trezentos e vinte e oítO Cruzeíros), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob nos 424 e 425, de 1982, das Comissões:
-de- ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

17
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 a·rá.sileírá,-tend6
PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981,'das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíánalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável, nos _termos de substitutivo -que apresenta; e
--de -EducaçCio e Cultura. favorável ao substitutivo da Córriissão de
Constituição e Justiça.

11

18

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 218, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econoniia 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• 1.271, de 1981, da Comissão
-de ConstituiÇão e Jusiiçã, freta constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do Senador Acdoly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n' 1.145, de 1981, da Comissão
-de ConstituíÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favoráVel.

12

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 221, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 1.276,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Ceará a elevar eiit Cr$
25.239.000,00 (vinte-e cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil cruzeiros), o
montante de sua dívida conso_lidada, tendo
PARECER, sob n' 1.277, de 1981, da Comíssão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
13

Votação, em turno úníco, do Projeto de Resolução n9 14, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 39, de
1982), que autoriza a Prefeitura Muilicip-al de Jaciara (MT) a elevar em Cr$
360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, tendo

•

19
Votação, em primeiro turno, do Projeto de" Lei do Senado n'i' 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneir0, que acrescenta dispositivos à
Lei n~' 5.480, de 10 de agosto de 1968, d;sciplinando o pagamento do 1311 salário devido aos trabã.lhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n's 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
-de ConstituíÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finan~as, ravorável.
20

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do_ Senado nll 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 I.!!Oa 1./33, de 1981, dasComissões:
-de Constituição e Jiistiça;
__ -de Legislação Social;

•
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-de S~rviço Público Civil; e
- de Finanças.

O Sr. Dirceu Cardoso 21

•

Discu.s_são, 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 (M G) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cínco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de
sua dívida conso_lidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldicidade; e
-de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de recxame âa Cornlssão de Cçnstitliíção e Justiça.)
22

•

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 Constitziíçãd-e JuStiÇa, -pela constituciOnalidade e juridicidade;
--de Legislação Sociãl, 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 n9 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Servi,o Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estã encerrada a

sessão.~

(Levanta-se a sessão às 18 horas_ e 55 minUtos.)

•

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GILVAN ROCHA
NA SESSÃO DE 29-4-82 E QUE, ENTREGUE À RE~VJSÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. GIL VAN ROCHA (Para uma explicação pessoal.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como a Casa sabe fui indicaQo candidat_o a Govc:,rn~~or, com ~uita
honra para mim, pelo meu Partído, no meu Estado~ E estava, como estou, de
viagem marca:4~ _para a minha terra, onde iniciarei oS primeiros passos dessa
árdua campanha. Já comuniquei ao meu Líder que -e~t~rei ausente na-próXima semana, viajarei amanhã, mas não posso deixar em branco a promessa do
Senador Dir:ceu Cardoso que deseja a minha presença e a -do Presidente Jarbas Passarinho, para que apresente o prometido libelo contra irregularidades
da Mesa.
O Sr. Dirceu Cardoso -

A resposta.

O SR. GIL VAN ROCHA - A resposta. !vias espera-se um libelo, esperamos -que não seja um parto de montanha, que a montanha não produz um
rato.
O Sr. Dirceu Caidoso -
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Mas, talvez, saia um rato.

O SR. GILYAN ROCHA ..,-_Eu não concedi aparte a~ V. Ex•
Então. Sr. presidente, eu fiz um apelo ao meu Líder, jâ que a desculpa do
Senador é que não tem tempo de inscrição, o especial obséquio de, na minha
presença e na presença do Presidente da Casa, que acórttecerâ seguramente na
outra semana, que S. EX:• ceda o horário de Liderança para um assunto que
precisa ser esdarecido pelo Senado, o Senado precisa ouvir, das irregularidades de que fomos acusados. na contratação de pessoal para o Serviço M!:dico.
Estaremos. aqui, com a altivez de sempre, esperando que, realmente, seja
documentado em honra do Senado, na minha honra pessoal, da Mesa e do
Presidente, para que esse episódio fique definitivamente esClarecido.
Era o que tinha a dizer~ Sr. Presidente. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA NA SESS:lO DE; )9,5-82 E Q(JE;._ENTREQUE-J..JiÉVI:
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO PO{lTERIQ.JUr!EN.T.t:;.
O SR. EVANDRO CARREIRA (Para encaminhar a votação.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O nobre Senador Dirceu Cardoso já vem há longo tempo, hã três anos, ...

Em nome dos trabalhadores.

O SR. EV ANDRO CARREIRA-... em nome dos trabalhadores- diz
muito bem -do povo brasileiro, de todos os assalariados, daqueles que dependem do equilíbrio orçamentárío da própria Nação e que, desesperadamente, se contorcem no grande cadinho da innação. e mesmo pelo fato dessa
abordagem de três_ anos, S. Ex• o Senador Dirceu Cardoso cpnhece o problema a fundo; S. Ex• vasculhou todos os meandros da~;~ implicações da discussão, da aceitaçãO e aprovação destes projetas íi1flacionários de empréstimos e
recorre, com consciência de causa, através de um requerimento à Comissão
de Finanças.
O Seáador Dirceu Cardoso quer apenas que a Comissão de Finanças se
pronuncie ...
O Sr. Dirceu Cardoso -

Muito bem. Ela não se pronunciou!

O SR. EVA~DRO CARREIRA- ... obediente a sua competência privativa, exclusiva, de se pronunciar a respeito de empréstimos.
DIZ a lei que regula ~l"traíriiü.ção, OínterprocessuãJlegislativo desta augusta Cãsã. ·que é; exalarii:êhte, ·o ·n.osS<f Regimento_ Interno, em seu art. 108:
Art. 108. Ã-ComiSS~O- de Finanças compete opinar sobre:
VI - pedidos de empréstimos, opera-ções ou acordos externos
quando se tratar de matéria financeira, oferecendo o respectivo-pro~
--- jeto de r.esolução, ressalvado o disposto no art. 105, I, e;
VII -qualquer matéria, meSmo privã.tiva de outra Comiss_ão,
desde que, imediata ou remotamente, influa na despesa ou na receita pública, -Ou no -patrtmônio da Uniã0.--

0 Sr. Dirceu Cardoso --Muito bem!
O SR. EVANDRO CARREIRA- PQrtanto, Sr. Presidente, o que aSenadar DirCC:u Car.doso quer é que o projeto vá à Comissão de Finanças, obedecendo assim as normas regimentais, o que não ocorreu.
O Sr. Dirceu -Cardoso -:- MÚito beffi!
~O SR. EV ANDRO Ci\.RREfRA -·Nós não temos o profeta de resolução or"iundo -da ComissãO ·ae-FfiúiriÇãS~ Ela não apreciou este empréstimo,

portanto se faz necessário o seu prõ-nUrtCiirrriéilto;
O Sr. Dirceu -CardoSo- Muito bem!

QSR. EVANPRO ÇA!l,_R~RA :-:-~ Eu pediria aesta Casa que obedecesse ao que diz a Carta Maior do Senado, que é o nosso Regimento Inter~
no, ...
O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem!

O SR. EVANDRO CARREIRA- ... porque, do contrãrio, o PMDB
pode assUm-ir OGoverno de acordo- com-essáS ·alíançÇtS, e os conúbios que estã_o havendo vão tumultu~r ainda ma~s issO_ aí, jã que o PMDB é uma frente,
que engloba toda qualidade de gatos e sapatos. E pode acontecer o pior, talvez nem nos ouça, para que tenhamos possibilidades de requerer.
De forma, Sr. Presidente, que o desrespeito ao Regimento Interno é uma
arma _çle dçis gumes. Isto pode, depois, virar contra o feiticeiro; o PMDB estâ
_aí querendo abocanhar o poder e, chegando à Presidência do Senado, vai
tran~f~rmar _isto a_9u_i ao seu bel-praz~r, como acont~ia antes de 64.
O Sr: Dirceu Ci:Jrdoso -

Muito bem! Muíto bem!

O SR. EVANDRO CARKEIRA- Sr. Presidente, portanto vamos respeitar este Regimento que é norma, diretriz e coluna mestra do nosso comportamento. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADQPELO SR. EVANDRO CARREIRA NA SESSÃO DE 19-5-82E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EV ANDRO CARREIRA (Para encaminhar a votação.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O nobre Senador Dir~u Cardoso_ só comet~u um equívoco. Nós não injetamos, hoje, no vórtice üiflacíó.il.ªrio_,- p.3 S!irÇa ardente da inflação, 4 bilhões
de cruzeiroS- não, nobre Senador. Nós injetamos 5 bilhões, porqUe o dólarestâ custando, no mercado paralelo, 250 cruzeiros. Ninguém consegue por menOs. A conta do S"enãdor era na base d.o dóJar a 200 crUzeiroS, mas o dólarestá a 250 cruZeirOS.- E, agora, com essas injeções que estamos dando, de 2 a 5
bilhõe.$ de cruzeiros, ao aprovarmos esses empréstimos, o dólar irá tranqUilamenti!,_ até- o fi_m do an_o. a crs-500,00 e-:~eremos-Obrigados a inventar uma
maldosa ou urna ..!llalvip.a'' parã--SàinnÕs do sufoco.
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O PMDB, o maior Partido que se diz de Oposição, não está entendendo

a sua responsabilidade neste processo. Ele _está engajado no trem do PDS,
sem saber que vai ser levado ao precipfcio, neste rebanho de panúrgio; ele vai
cair e não sabe que está sendo conduzido como um cordeiro dócil. O PMDB,
que é eleitoreiro, não tem ideologia a:Jguma, só tem interesse eletiv-Õ, preocuw
pado em satisfazer a ganância dos prefeitos _e _dos e_mpreiteiros de! obras.
Em novembro estaremos com uma inflação assustadora, na proporção
da injeção desses emprêstimos.

O Sr. Dirceu Cardoso- MuitO bem!

Quirilieritos bilhões de cruzeiros.

O SR. EVANDRO CARREIRA- Quinhentosobilhões de cruzeiros foram evitados~ a luta de Dirceu Cardoso evitou que 500 _bilhões de cruzeiros
caíssem no meio circulante, agitando e agigantando a inflação.
O Sr. Dirceu Cardoso -

V,_ Ex• fala em nome dos trabalhadores.

O SR. EVANDRO CARREIRA- Exatamente, nobre Senador Dirceu
Cardoso. Eu. aqui, represento o Partido dos Trabalhadores que não se conR
fonna em ouvir dizer que o PMDB é oposição verdadeira. Não aceita e conw
testa isso, porque ele está provando, nesse acordo espúrio com _o Governo
para a aprovação desses empréstimos, que ele só tem p-reocupação eleitoreira;
ele quer chegar ao poder para fazer, talvez, p;rr do que o Governo está fazendo, em prejuízo dos trabalhadores.
Portanto, nós não aceitã.mos e vamos pedir Vedficaçãá, desde que o Senador Dirceu Cardoso não a peça. Damos-lhe a primaZia. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA NA SESSÃO DE 20-5-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. EVANDRO CARREIRA (Para encaminhar a votação.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Ontem, ao tratar do mesmo assUnto, eu conde"ti3.va-este-proceSso s3.nfona, este processo de boiúna, este processo de sucuriju·, de constrictor, de vai-evem ...
O Si'. Dirceu Cardoso -

De esconde-esconde.

O SR. EVANDRO CARREIRA- t! De esconde-esconde.
Mas hoje a coisa é mais Séria, Sr. Presidente, e tOma corlfigUráções- danw
tescas, quase que fantasmagórfcaS, porque não se trata mais da i'nvers_ã..O da
Ordem do Dia: passar o que está atrás para--a frente e o que! esuCD.a {fen-te
para atrás. Não! Não é apenas isto. O qUe se pretende, ·com
requerimento, é pinÇa:r- ap-éflaS o item 1 e jogáwlo para o fim da centopéia.
Sr. Presiderite, convenhamos, será um proceder que -comjJromCt-erá o Senado. O fato de inverter a ordem dos trabalhos, todoS Os dias, é um absurdo!
Há uma semana que ainda não se conseguiu órga:nízãi'ã-·oraem do Dia, e já
começo a -suspeitar- do corpo de funcionáriOs que a organiza: Eu não quero
duvidar da responsabilidade funcional daqueles que tecem a q~dern do Dia
na Secretaria da Mesa do Senado, porque eu os conhéço-i cofi.stituêrflU.ffi- el~n
co do melhor gabarito, são funcionárioS de esCOI: ren-hO a iffiPr~sãó de que
estão coflSirailgidos e apavorados, diante dessa balbúrdia que reina na Ordem do Dia!

·este

Agora então, chega-se ao cúmulo de pinçar numa lista de dezoito projetas para discutir e votar- dezoito apenas o primeíto, o número 1 e se joga lá
para trás. Por quê essa discriminação contra o número I? Por quê? Quem é o
número I, na ordem dos trabalhos do Senado no dia de hoje, que-rePresenta o

nl? I?
o-item nl? 1: exatamente o item' que O iecjuerirTiento, =pêdindo -ln-versão d3.
Ordem do Dia, pretende é tirã-lo do primdro luga-r e jo,Sií"~lo pafa" iráS, diz o
seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• I, DE 1982
Votação, em turno único, do Projeto de- Lei da Câmata n~' 1, de
t 982 (n• 5.495/81, na casa de origem), de inciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a criação de Municípios no Território Federal de Roraima e dâ outras Providêndas, tem16

.-

Então, trata-se de um projeto relativO ao Território Federal de Roraima.
E o que quer o Territóriõ Federal de Roraima? Quer apenas criãr mais alguns
municípios.
O Sr.

OSR. EVANDRO CARREIRA- E quero dizer a V. Ex•-gravemque a Nação deve a Dirceu Cardoso, talvez, esta contenção inflacionária que
observamos no fim do ano que se passou e no começo deste, por não termos
aprovado os empréstimos que chegaram aqui em catadupas, em verdadeira
avalhancha.
O Sr. Dirceu Cardoso -

PARECERES, sob n•s 98 a 101, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e JUstiça, favorável, com voto vencido do
Senador D1rceü Cal-doso; e
- de Muni~ípios, de Assuntos Regionais e de Finanças, favorá~
veis.

Dir~eu

Cardoso -

~ão

que!' empréstímo.

O SR. EVANDR.O CARREIRA- Não quer empréstimo, exatamente.
Talvez seja o único projeto, em-todO o calhamaço da Ordem do Dia, que não
tem objetivo inflacionário e, exclusiVamente, o que pretende é uma autorização legal para aumentar o número de municípios, isto é, redividir o Território para melhor exercitar a prática administrativa.
O Território Federal de Roraím-a é uma área -imeflsa, riquíssima, mas
ainda está sob o guante de uma divisão territorial, de ulna divisão municipal
capenga, trôpega, que lhe impede um maior desenvolvimento. E o seu Governador, inegavelmente, com_c_ariqho _e__ dediçação vem s.e debruçando sobre o
Territõrio na PretensãO de anipliar o número de rriunldpios, a fim de que possa exercitar melhor o desenvolvimento daquela área, que está exatamente na
grande questão do Essequibo e é de vital "importância tanto quanto o Rio
Grande do Sul. Talvez até mais.
Hoje se desafiam, hoje não se entendem quanto à posse de uma grande
faixa- a República da Venezuela e a República da Guiana. Nós estamos lâ,
é Roraima a área que fica fronteiriç~. que lida com_ esta área de conflito. A
Venezuela já _deu apoio incondicional à Argentiria, pelo fato da Argentina,
tresloucadamente, ter invadido as Ilhas Malvinas, ou Falkland. Se a Venezuela se comporta desse modo, achando muito razoável invadir militarmente
para resolver uma contenda diplomâtici de posse territorial, é bem possível
que mais tarde ou mais cedo haja um entrevera entre ela e a Guian-a; ela invadindo a região do Essequibo. E nós ficaremos lá, em Roraima, com uma divisão adminiStratíva -municipa! -ülirapassa:da, aiulCrôniCa, pOr falta do amparo
legal que este Senado deve dar hoje ao seu Governador, à administração de
Roraima, para uma melhor divisão do Território, pãra nl.elhor exercício da
prãtica adminiStrativa.
O Sr. Dii-ceu Cardoso --V.

Ex• fala

em nome dos Trabalhadores.

O SR. EVANDRO CARREIRA~ Exatamente, falo em nome dos Trabalhadores que são os verdadeiros donos desta Pátria, e que a vêem ameaçada nesta_ hora em que vamos pinÇar, ati'ãvés âe um requerimento, um interesse muito grande da Nação brasileira, que é o de reforçar nossa presença em
Roraima com um maior desenvolvimento.
Porque verdadeiramen-te o Estado do Amazonas pouca influência tem
naquela área; toda a influência é de Roraima que se apresenta como a nossa
grande Maginot. Se não dermos condições ao Território de Roraima para
que possa prevenir-se, precatar-se de um possível entrevera entre os dois países fronteiriços, estaremos cometendo um crime de lesa-pátria.
- E nesta hora se pretende pinçar do item I o projeto de lei que autoríza a
criação de- mais mUnicípios -para ó Território· de Roraima.
Sr. Presidente, lamentavelmente seremos contra e usaremos de todos os
recursos para defender esse interesse. do Território de Roraima. (Muito bem.
Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA NA SESSÃO DE 21-5-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVANDRO CARREIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O tema que está na berlinda é irremediavelmente o tema da Previdência,
princiP3.1merite -quandO ãcabaritos de oú-vii- -o -ítüstre- Líder do SituacionislnO,
Josê Lins, dizer que a·opOsíção eSlá-fã.ZeridO celeuma em torno de um ato de
rotina.
Sr. Presidente, eu que me considero Líder do autêntico Partido de Oposição, exatamente porqUe não- faço acordOS-, nem fiz ou farei acordos com o
Situacionismo_, acho-me na OQrigação de tomar a luva e participar do debate.
~sr. Pie5íctente;-o·rr~sfre- (í9er-aooqve·r~o drStõr~eosaconteCiruentos de
ta:I modo que eu, se não _d_v_~_s-e'acostu_~ad9_ a!J_pan?emônio que reina na vida
poTITiCã.-brãsileira, tefia me ctesriorteado.- Mas, cônScio da minha bússola, do
meu roteiro, resisti à maré montante provocada peJo Líder do Governo, que
distorceu os fatos, e chCgoU ao fiin do seu discurso dizendo quç ' a Oposição
nãO Veja num ato de rotina razões para criticar o Governo".
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No entanto quem está vendo num ato de rotina razões para criticar o
Governo? As Oposições? Não. Quem viu iiüm ato de rotina do Sr. Ministro
Hélio Beltrão motivo de crítica e em torno dele fez enorme celeuma foi exalamente o Partido do governo, encabeçado pelo Ministro que foi substituído, o
Sr. Jair Soares.
Não me consta que qualquer oposicionista, desde Vereador até Senador
da República, tenha vindo à baila enfocar o comportamento do Sr. Ministro
Hélio Beltrão, ao sustar o credenciamento de vários médicos para a Previdência Social, credenciamentos feitos ao apagar das luzes da administração exMinistro Jair Soares. Nenhum oposicionista se manifestara. Quem veio a lume, quem veio à liça foi, exatarilcirite; o Sr. ex-Ministro Jair Soares, que se
considerou ofendido, não fora Oposiçã9. A Oposição é quem está estranhando o comportamento do ex-Ministro Jair Soares ao se ofender com uma providência corriqueira do seu sucessor, Hélio Beltrão.
Quero salientar este aspecto que está sendo distorcido, principalmente
agora, quando o ilustre Líder do Governo fez questão· de enfatizar a expressão: ~~Eu peço que a Oposição não veja num ato de rotina razões para deprec~ar o Governo."
Nós não estamos vendo isto, pelo menos nós do Partido dos Trabalha-'
dores, e me parece que, também, os integrantes do PMDB, do PDT e do PTB,
não viram e nem ·se manifeSüirãfu~ e· parece até que desconhecia_m, como todos nós, da Oposição, desconhecemos, porque a nossa informática não possui canais capazes de nos dar conhecimento do que se pa&Sa nos desvãos, nos
porões e nos meandros da administração planaltina.
Quem fez cavalo de batalha em torno do fato foi exataJ:riente o Sr. exMinistro Jair Soares e os seus correligionãrios, não ~âi a Oposição. A Oposição tomou conhecimento através da imprensa, depois que o Sr. Jair Soares e
os seus corifeus, vieram à luz do dia, condenando, verberando e profligando a
atitude do ilustre _Ministro Hélio Beltrão por ter sustado credenciamentos
que, em pilhas, aguardavam uma decisão final. Esses credenciamentos estavam esperando a sua efefivação, quando o Ministro recém-nomeado, Hélio
Beltrão, tomou a atitüde de sustá-los, sustã-los para melhor estudo, para melhor exame, como é natural, como é rotina em qualquer administração.
Mas a Oposição estava completamente alheia a este fato. Quem trouxe
ao conhecimento público foi exatamente o Ministro Jair Soares, ex-Ministro
da Previdência Social. Ele e os seus admiradores vieram estupefatos, admirados, pasmos, protestar contra uma atitude de rotina do Ministro que acabava
de se empossar. Portanto, não fomos nós da Oposição que toldamos o caldo.
Quem toldou todo o caldo, quem mexeu na panela foi exatamente o Ministro
que saíra e seus admiradores, a ponto de alguns deles afirmarem que o Sr. exMinistro Jair Soares-só-poderia retornar aos seus pagos honrado, depois de
ser desagravado. Portanto, não for<lin ·as Oposições.
Estou repisando a expressão, usada pelo ilustre Líder da Maioria, de que
a Oposição é que está dimensionado críticas ao Governo em torno de um ato
de rotina. No entanto, não foi a Oposição que dimensionou o fato, foi o próprio Sr. Jair Soares, que se Considerou ofendido em sua honra, e os seus admiradores.
O Sr. José Lins -

Permite v. Ex• um aparte?

O SR. EVANDRO CARREIRA -Com multa honra.
O Sr. José Lins- Nobre Senador Evando Carreira, eu, realmente, não
creio que a OpoSiçao esteja dimensionando a sua crític~ corretam ente: A meu
ver, ela exagera. O que certamente feriu a susceptilidade do Ministro Jair
Soares foram as críticas abertas pelos jornais, eivadas de interpretações que
não correspondiam à natureza do problema. t:: claro que o que é importante
às vezes, não é o fato, é a versão. A versão do fato é que feriu o Ministro. Ele
se sentiu ferido erii seu Conceito, na sua imagem de candidato e essa ferida
atingiu também os seus correligionãrios, como é o cãsO do nobre Deputado
Alexandre Machado do Rio Grande do_ Sul que, cert~mente, emocionado,
exagerou nas suas críticas e até i.mputou ~o _Mini~tro Hélio_ Beltrão a culpa
disso tudo.

•

O SR. EVANDRO CARREIRA - Nobre Senador José Lins, estou
aqui falando em. nome do Parti9-o ~os Trabalh~dores, mas acredito que os
Partidos de Oposição tomaram conhecimento atr3vés ci_e _i ln prensa. O fato do
atual Ministro Hélio Beltrão da Previdência Social ter sustado os credenciamentos_que ainda não tinham _sido formalizados va~ou do Mini~tériO; yazou
para a Imprensa. A Oposição não dimensionou, em absoluto, o fa~o. Quem
dimensionou, quem hiperbolizou o fato foram eX.atamente os admiradores do
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Ministro que saíra, o ex-Ministro da Previdência Social Jair Soares, que vieram a lume em sua defesa, atacando violentamente o novo Ministro da Previdência Social, Hélio Beltrão, por haver tomado aquela atitude de rotina. Não
fomos nós; as OpoSições jã pega'ram o bonde andando.
O Sr. José Lins - Permite-me V. Ex•?
O SR.. EVANDRO CARREIRA- Ouço V. Ex•, novamente, com muita honra.
O Sr. José Lins- Parece-me que V. Ex• pôs o problema corretamente:
apresentaram a atitude do Ministro Hélio Beltrão como contrâria à regularidade dos atas do Ministro Jair Soares. Ora, o fato de o Ministro Hélio Beltrão suspender a aplicação desses atas não representa, em si, nenhum mal,
não significa que S. Ex• tenha encontrado irregularidades na gestão do seu
antecessor. Imagine V. Ex• que o Ministro Hélio Beltrão, ao invés de suspender credenciamentos, ou de noemações, tivesse suspendido a exoneração de:
alguém. O ato da suspensão, em si, não representa nada. Agora, a crítica sim,
quando se interpreta esse fato como uma medida coercitiva do Ministro
Hélio Beltrão - e essa não foi a intenção do Ministro, é claro- e como deu
a entender o nobre Lidei' da Oposição, Humberto Lucena, aí sim, é que a
crítica se põe em desacordo com o fato e certamente em prejuízo do Ministro
Jair Soares.

O SR. EVANDRO CARREIRA- Nobre Senador José Lins, o que a
Oposição estranhou foi o fato de o próprio Situacionismo, o fato de admiradores e de amigos intimas do ex-Ministro Jair Soares terem tomado aquela
atitude, considerando o_ sustar dos cre.denciamentos uma ofensa à dignidade
do ex-Ministro.
A Oposição, concluiu, como seria óbvio concluir, que algo se escondia
atrâs do biombo dos credenciamentos que foram sustados; algo tão escabroso, que não poderia ser tocado, ou vir à tona. Tanto assim foi o que os amigos, os corifeus e admiradores do ex-Ministro se eriçaram em defesa de uma
honra supostamente atingida.
O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA- A Oposição estranhou e passou então a averiguar, a conhecer em profundidade o fato, e começa a deduzir que
não havia razão para tanta celeuma. E, se houve, é porque hã realmente algo
escondido. Por tudo isso é que a Liderança do PMDB e a Liderança do PT
assinaram um petitório à mesa, solicitando -o comparecimento· do ilustre Ministro Hélio Beltrão, a esta Casa, para esclarecer os fatos de uma vez, porque
está nos parecendo assim algo muito shakespeariano, muito kafkiano, muito
sorumbâtico.
Mas ouço V. Ex•, nobre Senador.
O Sr. JOsé Lins- Eu já tinha até desistido do aparte, porque acho que
V. Ex• está fazendo uma crítica muito clara. Aqueles a quem V. Ex• chamou
de corifeus do Ministro Jair Soares, certamente também se louvaram na interpretação do fato. E a interpretação que foi divulgada não era favorável ao
Ministro. Mas, quando V. Ex• diz aue a Oposição procura tomar pé no verdadeiro problema, penetrar mais profundamente na anâlise da coisa em si,
então a OposiÇãO cresce, ·no meu Conceito, qU.arito à análise desse fato. E certamente a Oposição vai c~egar ao ponto de descobrir, como V. Ex• jã descQbre. que o ato praticado pelo Ministro Jair Soares foi um ato legal, legíti-

mo.
O SR. EVANDRO CARREIRA- Pelo Ministro Hélio Beltrão!

O Sr. José Lins -

Pelo Ministro Jair So_ares! O primeiro!

O SR. EVANDRO CARREIRA- Eu não concluí isso. Eu concluí que
o ãto do ilustre Ministro Hélio Beltrão, no momento, é um ato legal, de sustar
para averiguar. para ver se Se ·ajusta, se entra em sintonia com o compasso da
administração qUe ele vai imprimir. ~ m-uito justo.
O Sr. José Uns -O ato não -é ilegal. Ele decorre exatamente da atribuição do próprio MTnistro. O fato é que o ato anterior, também, foi decorfêilCia-de·atribuições legais do-Ministro antf:rior. Se o Ministro seguinte discõtâa da política do seu antecessor, certamente que ele terá o direito de mudar a direção dessa política. Daí porque não vejo-nada desse fato que desabone o conceito do Ministro_ Jair Soares; ãO-contrãrió, a pOsição do Ministro
Hélio Beltrão foi de inteira cautela para verificar se aquelas medidas, que não
haviam entrado em vigor, se enquadraVam na direção da sua própria política
de administração.

•
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O SR. EVANDRO CARREIRA- E por quê o alvoroço, qual a razão
desse alvoroço--dos situacionistas, amigos íntimos do ex-Ministro Jair Soares.
Por quê?
O Sr. José Lins- A meu ver, foi a versão do fatO, não foi o fato. A versão é que feriu a dignidade do Ministro Jair Soares e de seus correiiB:ionârios.

O SR. EVANDRO CARREIRA- Mas ilustre Senador José Lins, a estranheza por parte dos corifeus do Sr. Jair Soares foi endereçada diretamênte
ao atual Ministro Hélio Beltrão ...
O Sr. José Lins --Não havia razão nenhuma para isso.
O SR. EVANDRO CARREIRA O Sr. José Lins -

... e não havia razão de ser.

t. que se supunha que o Ministro Hélio Beltrão ...

O SR. EVANDRO CARREIRA- Mas, homens credenciados na Câmara Federal, homens com experiência sabem que a imprensa é informativa,
o que lhe chega é informado. Se_um ou outro articulista tirou conclusões, isto
não quer dizer que foram conclusões _do Ministro HélíO-BeJtrão, para que,
conseqüentemente, toda a carga dos corifeus do Sr: Jair Soares caísse sobre o
Sr. Hélio Beltrão.
O Sr. José Lins- Veja V. Ex' que as in"tC:-rpreíaçÕes~apreSsã.dã.S, sCbja lá
de quem for podem desembocar numa tremenda injustiça.

•

O SR. EVANDRO CARREIRA- EXalo. E éporlsso que a Oposição
está estranhando todo este alvoroço em torno de um ãto de rotina. Não fomos nós que provocamos o primeiro redemoinho, o primeiro tumulto. Todo
esse tumulto foi provocado pelos admiradores do Sr. Jair Soares, e foi ele
mesmo que se considerou ofendido, profundamente ofendido- com -õ ato do
Ministro Hélio Beltrão em sustar credenci3.mentos- que ele fizera e que ainda
não teiiam sido formalizados.
Fazemos questão de frisar. de ColOcar() PõsiCionamento das oposições
nesta Casa, no caso em tela, - este do Sr. Ministro Hélio Beltrão; sustar milhares de credenciamentos que teriam sido assinados 48 horas, ou 72 horas,
ou 90 horas antes da saída do ex~ Ministro Jair Soares.
Sr. Presidente, acho que o fato está esclarecido. Já tivemos a palavra do
ilustre Líder do Governo, reconhecendo que não foi a Oposição que fez tumulto intempestivamente, mas foram os próprios situaéíonista·s e-é isso que
nos está causando estranheza. Por essa razão, queremos ir ao fundo do poço,
queremos conhecer a verdade. Estamos convidando o ilustre Ministro Hélio
Beltrão em requerimento assinado, primeiramente, pelo ilustre Líder do
PMDB, Senador Humberto Lucena, e por nós do PT, para que ele venha a
esta Casa e nos esclareça em minúcias, em pormenores o que se está passando, porque tudo isso está se arrumando de modo a nos surpreender. Noticiãrios da imprensa atribuíram essas declarações ao próprio Ministro demissionário Jair Soares, quando ele deixava a- Previdêricia com um lastro de 75
bilhões de cruzeiros. Ora, há bem pouco ele declarava um déficit de 200 bilhões de cruzeiros ç, ao sair, afirmava haver um saldo de 75 bilhões!
Como nós estamos aco~tumados a esse mundo kafk.iano, que são as contradições governamentais, nós nos repusemos, nos inteiramos, -nos estabilizamos para suportar mais esse choque de contradições: um mês atrás havia um
déficit de 200 bilhões de cruzeiros, daí a 30 dias o Ministro, deixando o cargo,
declarava haver um lastro de 75 bilhões de cruzeiros. Mais tarde vieram autoridades financeiras relacionadas ao assunto e disseram que aquele dinheiro
era apenas o que ainda não tinha sido repassado para as agências do lAPAS,
no território riaeiOrlill. Era dinheiro que já estava corhprOIDetido, Dão era saldo, era arrecadação para ser distribuída normalmente, não era saldo algum, e
que o déficit de 200 bilhões continuava.
Então, diante desses fatos, todos contraditórios, e diante de todo esse
imbróglio, de todo esse pandemônio, é que nós precisamos ouvir o atual Ministro da Previdência, a fim de que não nos percamos nesse tumultuado mar
da Previdência Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem.')
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA NA SESSÃO DE 27-5-82- E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. EVANDRO CARREIRA (Para encaminhar a votação.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Mais uma vez se constata o conúbio entre o Partido do Governo e a su_
posta Oposição representada pelo PMDB.

~unho

de 1982

Os empréstimos concedidos, nesta hora, aos M uníç;ípios e Estados representam não só um fato r de aceleração do processo inflacionário, como repre~
sentam, também, um estímulo à revogação da Lei Etelvina Lins.
Aliás, não sei porque a OposiçãO vem entoando loas a todas as providên~
cias que facilitam a revogação dessa lei, isto ~. a facilítação do processo de
corrupção nas eleições de 15 de novembro de 1982.
.. ---Ontem ouvimos, aqui, vários repr'esentantes dO PMDB e do PDT entoarem hosanas à criação do FINSOCIAL. Torna-se evidente, no Plenário desta
Ca:sá,_gue houve um ~cor:do de fato e de direito, porque foi confessado pelas
duas Lideranças, agora, que os empréstimos até_ ~9- milhões poderiam vir às
carradas, porque pass~rlam tranqüilamente com a aquiscência da Oposição
majoritária, o ~:rvJDB. Eles correm pressuros()S para dar número, correm
como infantes para a ciranda da grande fogueira inflacionária. Ao tocar a
campainha, vê-se pelos corredores os Sena~ores do PMDB, pressurosos e
_aOitos, ao encontro do plenário, para satisfazer o grande moloch inflacionário. Ninguém pode conteStar isto. Conceder-empréstimo sem lastr~ é in~
Ilação. Ninguém pode emprestar o que não tem, a não ser falsíficando dinheiro, enganando os outros, ou o próprio Estado pondo para funcionar a Casa
- da Moeda, largando no meio circulatório uma moeda falsa. Nós estamos
aqui coonestando a falsificação de dinheiro; nós estamos agindo como falsãrios, indiretamente como falsários; nós estamos obrigando o Governo aro~
dar a máquina que faz papel moeda na Casa da Moeda. Porque o Governo
não tem lastro par.a satisfazer estes empréstimos que estão vindo de enxurrilho, em cachoeira.
Este, por exemplo, Sr. Presidente, está em torno de duzentos ecinqüenta
milhões e quatrocentos· e setenta mil cruzeiros, para a Prefeitura de Unaí. São
250 milhões de moeda falsa que vamos jogar no meio circulante. O Brasil não
tem lastro para isso. _Q .ql!e esperamos, Srs. Senadores? Serã que não nos
-apercebemos da insatisfação que esta inflação causa a milhões e milhões de
brasileiros!
Recordo, Sr. Presidente, a velha Roma quando Catão e outros Senadores empunhavam o vexilo da iuta contra a corrupção, da luta contra a desintegração dos costumes. Os seus companheiros, de laticlavo escorrendo pelo
corpo, rindo, debochavam do louco, não sabiam que a suburra romana fervia, não sabiam eles que os bárbaros ameaçavam às portas de Roma. mas, a
certeza de que os tigelinos, de que a Guarda Pretoriana seria capaz de deter a
grande massa enfurecida. Sr. Presidente, um império de mil anos ruiu, porque
o Senado não se apercebeu do perig_o q_ue se estava gerando no monturo de
seu comportamento. As vozes se levantavam pedindo estoicismo, pedindo
uma revisão do comportamento. Mas nada bastou. Chegaram os Senadores
até a aceitar um cavalo, o incitatus, como Senador, imposto por Calígula,
numa prova inconteste da desintegração moral a que chegaram os senadores
-romanos.
E hoje nós, desta Casa, talvez tomâssemos o exemplo da História, porque não hã maior mestra- do que a Pi--ópria História. Temos consciência da
cultura e da experiência dos homens que ornam esta Casa. Eu sei que no fundo S. ExJs sabem que esses empréstimos provocam inflação, mas estão esperando um milagre. Vai acontecer um milagre, e o Brasil vai-se salvar! Não
vai, Sr. Presidente. E não nos esqueçamos do exemplo da Argentina, quando
tomou aquela atifude desesperada. Hoje. aquele país paga caro a temeridade
provocada pelo desespero. Desespero que foi provocado exatamente por essa
falta de compreensão e de audição dos vãrios segmentos da sua sociedade.
Assim também nós, Sr. Presidente, precisamos ter habilidade para uma autocrítica, e rechaçar esses empréstimos que avolumam o grand~ cataclismo
s-ocial que se avizinha, porque são infl-aci6i1ârios, agitam a sociedade e perturbam a ordem pública. Era o que eu tinha a dizei, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA NA SESSÃO DE 27-5-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR •. EVANDRO CARREIRA (Para encaminhar a votação.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O Senador Dirceu Cardoso pede, mais uma vez, a audiência da Comissão de Finanças. E um dos seus principais objetivos, nessa audiência, era ouvir a palavra especialízada do Presidente do Banco Central.
O Banco Central, ao autorizar o emprêstimo ou liberando o trâmite do
empréstimo na sua ãrea, não estâ se pronunciando sobre o carâter inflado-
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nârio ou não do empréstimo. Ele apenas liberou, achou que era possível. Claro, se a Presidência da,_ República, se_ a Secretaria âe_ Planejamento, que controla a distribuição de recursos, sabe que temos lastro, então autoriza, não hã
inflação. O Banco Central apenas cumpriu uma cbrigação protocolar.

O Sr. Dirceu Cardoso -

•

•

•

•

Muito bem!

O SR. EVANDB.O CARREIRA.., O Banco Central não se definiu do
ponto de vista da caracterização inflacionária ou não.
O ilustre Senador Dirceu Cardoso usa de uma prerrogati,va que está no
Regirriento, há 152 anos, oU seja, ouvir na Comissão o técnico, a autoridade
especializada, porque ele arcarâ com a responsabilidade técnica na resposta
que der; o Sr. Senador Dirceu Cardoso _faz yale! uma prerrogativ~_ q~~ é característica do Senado, poder ir a fundo no exame da administração pública .
Duzentos e tantos milhões para a Prefeitura de Belém. Para quê? Não-consegui, aqui, uma discriminação de como vai ser aplicado esse dinheiro. Numa~
poca eleitoral, de disputas acirrad~s, não sabemos como esse dinhe~ro setâ
empregado, de que modo ele será alocado, talvez até em prejuizo da lisura e
da seriedade do pleito de 15 de novembro, no Pará. Nós não temos certeza em
face da efervescência eleitoral que ocorre no Estado do Parâ. Esse dinheiro
não será alocado para retirar desta Casa um homem da envergadura de Jarbas Passarinho? Podemos discordar de Jarbas Passarinho em vârias oportunidades e democraticamente, mas não podemos deixar de reconhecer que é um
dos maiores Senadores que esta Nação jâ teve. N;ão o Parâ~ lllas esta Nação .
(Muito bem! Palmas.) Não é só pelo seu compottarÚento como legislador
sério, como·- executor sério, também responsável, mas principalmente peJa
cultura que engalana e orna a tribuna do Senado.
Eu não sei, eu eStou em dúvida, disseram-me que esse dinheiro seria dirigido para obras beneficentes, para obras sanitárias em Belém; não encontro
nada explícito, nada definido. Não posso é munidar-eo-trt 226 milhões 141 mil
e 400 cruzeiros uma administração que tem à-testa um cidadão que não honrou o espírito de gratidão. A felonia é um dos pecados _mais graves da na-tureza humana. Todos nós conhecemos a história do setentrião brasileiro, do Maranhão até Tabatinga, de Roraima até o Acre, conhecemo-la fios seus pormenores. Não posso, de modo algum, aquiescer na aprovação desse projeto. Observem, Srs. Senadores, como a aprovação desses empréstimos assume matizes e nuanças múltiplas e vãrias. Esta nós conhecemos. Esta aqui é- be111 conhecida de nossa retina e de nossa retentiva, mas quantas e quantas adversidades não ocorrerão com outros empréstimos aqui aprovados à socapa?
Quantos de oós_ não seremos prejudicados no futuro e a quem não estaremos
prejudicando, ao aprová-los sem um exame sério, sem um· exame meticuloso,
sem um exame pormenorizado? O Senador Dirceu Cardo~o pede, exatamente., a remessa do projet<? à Comissão de Fincanças_, porque esta Comissão deveria ser ouvida também neste caso e não só com relação a empréstimos externos. É da competência privativa do Senado remeter esse pr9jeto à Comissão
de Finanças. Ela é que tem o caldo de cultura capaz de e~aminâ-lo e nos
orientar a respeito.
Sr. Presidente, não posso deixar de apoiar mais uma vez o requerimento
do Senador Dirceu Cardoso, quando pede audiência da Comissão de Finanças para esse projeto.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA NA SESSÃO DE9-6.:S2 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
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O SR. EVANDRO CARREIRA (Como Uder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Zona_ Franca de Manaus hã muito vem carecendo de um estudo critico
mais acurado, mais profundo. Fala-se muito em torno dos seus supostos beneficias, que ela teria redimido o Amazonas~~ cidade de_Manaus _c_!e um futuro melancólico, de um destino inexorável de porto de lenha. Proclama-se,
por todos os modos e meios, supostos beneficio~ que teria trazido ao trabalhador amazônico, ao caboclo, ao homem da Amazônia. No entanto, Sr. Presidente, as coisas se passam de modo inve_rsQ. Os fatos não são 9em assim
como decanta o triunfalismo da Zona Franca.
Tivemos a oportunidade de fazer uma perquirição, através de nossa Assessoria no Partido dos Trabalhadores no Amazonas, e chegamos a um resultado desesperador: o trabalhador na Zona Franca de Manaus é vilmente ex·
piorado. Todo o conceito de servo da gleba~ todo o conceito de pârias_e hilotas, poderia ser rememorado ao se defrontar com o tratamento que os patrões

nacionais e multinacionais prodigalizam ao trabalhador da Zona Franca, esta
Zona Franca que recebe benefícios de toda a-natureza, inclusivamente beneficies estaduais, através do ICM. A propósito, o Jornal A Critica, de hoje,
publíca entrevista Concedida por nós, analisando este problema.
A Lei n"' 1.370, de I979,já no Governo José Lindoso, fizera urna revisão
em todos os incentivos fiscais concedidos pelo Estado aos empres~rios instalados na Zona Franca de Manaus, e lhes tirou alguns benefícios muito reduzidos, revertendo esta subtração em 'incentivos Pára-um melhor pagamento do
ICM em favor do Estado. Agora, anuncia..:Se, Oesta lei, uma nova revisão, um
novo estudo, e eu, na reportagem de hoje, pedi que o trabalhador fosse ouvido, quando não basta que os empresáriOS oS "teCnOcratas do Governo se reúnam ~ em mesa bifronte, decidam o destino do trabalhador. Faz-se mister
que o- tr~ba.Ih~dor -seja ouvido, que ele partícipe das discussões e das decisões.
Nesta entrevista alvitrei, na hip-ótese de o trabalhador não ser ouvido,
que esses incentivos fiscais retiradoS dos empresários não viessem favorecer
apenãs uma maior arrecadação do ICM, mas que fossem orientados para a
bolsa do trabalh<:j.dor, que fossem dirigidos para uma melhor renda daquele
que aplica o seu esforço, o seu trabalho, nas empresas da Zona Franca de
Manaus, quer no comércio, quer na indústriã oi.l nos bancos.
A nossa proposta foi que os empresários da Zona Franca de Manaus, de
um modo geral, pagassem um salârio mínimo equivalente a duas vezes o
maior salário mínimo do Brasil, isto é, dezesseis mil e poucos cruzeiros multiplicados por dois, o que Perfaria um total de trinta e dois a trinta e três mil
cruzeiros mensais, ao invés de pagarem os misérrimos quatorze mil cruzeiros
mensais, o equivalente ao salário mínimo da Região Norte. Assim fazendo,
seria muito melhor e mais proveitoso, para o aumento do mercado interno e
do poder aquisitivo do trabalhador do que dirigir esses recursos para os co·
fres estaduais, alimentando mais ICM, e, desta forma, favorecendo um desperdício, através_de_ planos de uma tecnocracia que é sempre inócua na nossa
terra. Não sei se a nossa proposta serâ bem recebida ou terã guarida.
O nosso grande pr9blema é denunciar hoje, d~ta tribuna, o regime de
exploração que sofre o trabalhador da Zona Franca de Manaus, por parte
dos empresários ali localizados_, Neste sentido, segue-se urna enumeração
pormenorizada de todos os problemas enfrentados pelo trabalhador naquela
região:
I -TRABALHO:
Horário: As indústrias trabalham das 7:00 às 18:00 h, de 2• a 6•
com intervalo de l h para almoço. Muitas trabalham em dois tur~
nos, outras em três.
Comércio e bancos têm horário de entrada, mas não horârio
de saída.- Est~ é a queixa de muitos comerciários e bancârios que
deixam de estudar à noite, porque são -obrigados a trabalhar e não
recebem horas extras, pois não batem cartão de ponto.
Muitas fábricas trabalham aos sâbados (apesar de o mesmo ser
descontado nos dias da semana) para completar a produção ou descontar fçriad_os. A POLIVOX estâ trabalhando inclusive aos domingos. Algumas pagam o sâbado como hora extra para que o operârio
fique devendo o sábado seguinte. (Philips) Trocadoras de ônibus
não têm domingo e ficam duas horas na fila após baterem a safda
para entregarem a féria diâriia ao patrão.
Condições: Acidentes:
Operârios trabalham sem instrumentos de proteção, principalmente os da construção civil (Morte de um operário const. M. Hon·
da). Escadas no interior de lojas do centro oferecem perigo principalmente às gestantes.
Falta de orientação técnica aos operários novos causa perdas e
mortes. Na Brasil Juta operário morreu (com 17 anos na prensa).
_Excesso de horas de trabalho e péssimas condições ambientais (calor, poeira e falta de água) contribuem para aumentar os acidentes.
Doenças: Faringite, amigdalite, sinusite (solda e polimento).
Queimaduras,-- diminuição perda de visão: 99% (solda).
Intoxicações: Produtos Químicos, solda, polimento. Muitas
fábricas não di_stribuem o leite para diminuir os efeitos tóxicos dos
produtos químicos. A alimentação oferecida por algumas fábricas j4
causou intoxicações, ou melhOr, já houve casos de intoxicações causadas pelo alimentação.
Ginecológicas ca~sadas por banheiros com uns (comércio) ou
pelas condições higiênicas dos banheiros (indústrias e comêréio).
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CEFALI?.IAS:
Sistema nervoso; perda da memória devido à monotonia das
atividades de montagem e soldagem. No Hospital Eduardo Ribeiro
alguns médicos estão pesquisando sobre esta área com resultados
preliminares afirmativos. A subnutrição contribui também com
grande parte de casos.
Reumatismo causado pelo calor, unidade e permanência demasiado tempo de pé.
Varizes: PermanênCia de pé.
Diminuição do pontecial auditivo: excesso de ruídOs nas seções
de soldagem, polimento e nas lojas de discos.
Água: Em muitas lojas não há água. Quando hã é quente. Em
algumas fábricas falta água ou os supervisores fecham os registres
para não permitir que os operários percam tenipo bebendo água.
Banheiros: Durante um dias de trabalho só podem ir ao banheiro I vez, do contrário pegam advertência. Não podem lavar as
mãos. Mulheres não podem trocar absorvente quando estão menstruadas. Em algumas fábricas é preciso apanhar ficha e entrar na
fila para ir ao banheiro. As vezes é preciso esperar 3:té meia hora.
O dono da Mondaine, uma fábrica montadora, disse que seria
bom colocar um vidro na porta do banheiro para verificar o que os
operários faziam lã dentro.
Alimentação: t;: de péssima qualidade na maior parte das fábricas. Jã houve inclusive paralisações internas devido à qualidade da
comida e casos de intoxicações em massa (comida fornecida porres~
taurante). Nas lojas muitos comem um sanduíche para não enfrentarem ônibus superlotados de ida e volta.
Tratamento: a maior parte dos trabalhadores da zona Franca
vive em regime de escravidão devido ao excesso de mão-de-obra desempregada; à instabilidade do FGTS, à falta de consciência e organização e ao peleguismo dos sindicatos. São tratados com gritos;
despedidos sem a mínima explicação; obrigados a fazer horas extras
e a produzir sempre a cada vez mais.
Recrutamento: Hã tanta mão-de-obra dCsempregada que os
patrões se dão ao luxo de estabelecer como critérios: estatura, bons
dentes, clara, para a seleção de bancários, atendentes de lojas, secretárias~

Carteiras: Muitas lojas sob a alegação do contrato de experiência ou não assinam carteiras ou pagam Salários inferiores dtii-ante
três meses. Algumas lojas e fábricas despei:iem após os três meses e
recontratam com salários iniciais, contribuindo :Para a alta rotatividade da mão-de-obra.
Mulheres: São obrigadas a fazer planoteste com seu dinheiro
de três em três meses, para provarem a gravidez ou não. Grávidas
são despedidas antes ou depois do parto. Grâvidas são obrigadas a
fazer serviços pesados para pedii:eni a conta. Algumas firmas distribuem anticonCepcionais sem orientação. Nas fábricas trabalham
mulheres desde a idade de 15 anos.
Mulheres são contratadas como montadoras e obrigadas, após
a produção, a varrer, lavar e encerar a seção.
Mulheres com a mesma função de homens ganhando salãrio
inferior; Aproximadamente 60% doS trabalhadores da indústria e
comércio são mulheres. Apenas l indústria em todo o distrito industrial da Zona Franca de Manaus, possui creche (CCE). A SHARP
aluga uma creche no Bairro da Alvorada, que é distante. As demais
supõe-se que contribuem com o salário-educação, que não sabemos
para onde está indo, pois não hã creches públicas nos bairros nem
escolas suficientes.
Alguns patrões submetem funcionárias ao teste da "cantada".
Atendimento mêdico: Fábricas situadas no Distrito industrial
carecem de atendimento médico de urgência para casos de acidentes
oo--out-rcs-impre-vistes;-- Salários: O custO de vida -no Amazonas é um dos mais altos do
Brasil devido ao custo do frete e a não produção de alimentos. A
média salarial dos trabalhadores é de dois salários mínimos regionais, com grande parte recebendo 1 Salário apenas. O IBGE negouse a fornecer o índice de produtividade específico por empresa
(Produção-salários-lucros.) Pelos relatos dos operãrios de diveras

fábricas (quanto produzem) é lícito supor-se que os lucros enviados
às matrizes são exorbitantes, do contrário, porque a negativa de
informá-los?
Muitas empresas lesam os empregados nos pagamentos pelo
desconhecimento de seus direitos e pela coação (ameaça de perda de
emprego). Muitas empresas comerciais e todos os bancos descontam do salário dos funcionário~ a soma que falta para completar o
balanço do caixa. Algumas estabelecem um sistema de bónus que os
funcionários sãõ obrigados a assinar para enganar a fiscalização.
O Sr. Henrique Santillo- Permite--me V. Ex• um aparte?

O SR. EVANDRO CARREIRA -

Com muita honra.

O Sr. Henrique Santi/lo- Apenas, brevemente, para dizer a V. Ex• que

acaba de trazer à Casa valiosíssimos subsídios para a nossa posição, a posição
defendida por mim e por V. Ex• aqui. Somos contrários à entrega, pela SU~
FRAMA, de verdadeiros latifúndios a gn.ipos empresariais naquela área. Aí
estã um dos grandes motivos pelos quais nos colocamos contrários a essa me~
dida.
O SR. EV ANDRO CARREIRA- V. Ex• tem toda razão, ilustre Sena·
dor Henrique Santillo. O caso a que V. Ex• se refere ainda é mais grave, porque se trata do celebérrimo Distrito Agropecuário, que é outra aberração que
V. Ex• lembra com muita propriedade. Isso aqui se circunscreve ao Distrito
Industrial. Milhares e milhares de hectares foram entregues a preço de banana a latifundiários. Tenho depoimentos que lerei, oportunamente, de um téc~
nico da própria SUFRAMA, denunciando a área, que não se presta à agropecuãria. Os terrenos em torno de Manaus. de terra firme, não se prestam à
agropecuária. São terrenos constituídos de laterita, latossolo, não têm nenhuma expressão para suportar uma agricultura. V. Ex• tem toda razão. Como
está próximo de Manaus, parece que tudo isso é para usufruir de benefícios
da Zona Franca, de empréstimos polpudos e também do fator imobiliário.
Esses terrenos, naturalmente, daqui a 10 ou 20 anos, terão valor muito grande
porquanto a cidade tende a se expandir e dentro de 10 anos estarã dentro des~
se Distrito Agropecuãrio.
O Sr. Passos Pôrto -

•

·•

•

Permita-me V. Ex• um aparte, nobre Senador?

O SR. EV ANDRO CARREIRA -

Com muita honra.

O Sr. Passos Pôrto - :E: para me solidarizar com V. Ex• diante das denúilCiàs que V: Exf. traz à Casa e que são da maior gravidade. Sabe muito bem
V. Ex• que o Delegado Regional do Trabalho, no Amazonas. tem a responsabilidade da fiscalização das condições de trabalho desses operãrios. Hã inspetores de trabalho bem remunerados, concursados. Ainda hã poucos dias,
aprovamos aqui um projeto melhorando a remuneração desses inspetores do
trabalho, para que eles, justamente, tenham mais independência na fiscalização das condições de trabalho. Pelo que V. Ex• denuncia à Casa, é assunto
da maior gravidade e que merece do Ministério do Trabalho e da sua Delegacia Regional uma providência. De modo que V. Ex• recebe pessoalmente,
aqui, a minha solidariedade.

O SR. EVANDRO CARREIRA - Muito obrigado, eminente Senador
Passos Pôrto. Afirmo a v_. Ex• _que, numa área onde trabalham cerca de 30
mil operários, existe apenas uma creche que é mantida pela CCE. Façamos
justiça; apenas a CCE mantém uma creche para 30 mil operários, dos quais
60% são constituídos de mulheres. A SHARP aluga uma num bairro distante
da zona industrial onde vai trabalhar a operária.
Aqui, Sr. Presidente, segue uma lista de outras informações da maior importância para subsidiar esta denúncia que faço contra os empresários da
ZOna Franca de Manaus, que não estão atendendo as suas obrigações para
com o trabalhador daquela Região.
Se as empresas colocassem tais informações como mentirosas, seria interessante analisar outro fator:
Vida: A maior parte dos trabalhadores mora em bairros da periferia e~
provenierite do interior com uma estória mais oU menos assim: Tinha uma
terrinha que produzia alguma coisa. O preço do produto não pagou o fmanciamento; não teve transporte para o produto que estragou; precisava de adubos, sementes e não tinha dinheiro para comprar e concorrer no mercado. Os
filhos cresceram e a terra era pouca; precisaVam de eScolas; não queria ames~
ma vida de sofrimentos e desenganos para os filhos, pensava que na cidade
havia chance de trabalho para todos etc... Vendeu a terrinha por pouco mais

•

•

•
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de nada e veio para a cidade. Aqui limpou um mato, levantou duas peças de
madeira e depois soube que a terra tinha dono. Assim começapt os bairros da
periferia de Manaus.
Trabalhadores moram em casas de_rr_~deiraou palafitas. Aluguel de uma
ou duas peças com outras famílias vai de quatro a dez mil cr':J.zeiros. Nos ~e
ses de inverno os terrenos mais baixos ficam alagados_ (Comperisa, Vila da
Prata). A maior parte dos bairros ~cOrtada por igãrapéS·. Não há saneãmen_-to, de modo que as crianças brincam nas ãguas dos esgotos que correm nos
igarapés.
Não há escolas suficientes, muito menoS creches. As crianças ficam entregues a sua própria sorte enquanto os pais trabalham; ou fiCam trabalhando
para aumentar a renda farriiliar. O índice-de subnutrição ê altíssimo como o
de mortalidade infantil.
Na maioria dos bairros construídos. sem nenhum plano _5ie urbanização.
em terras invadidas, não hã possibilidade de trãfegó- de carros. Se alguêm
adoece à noite, não há corno levar ao hospitaL Onibus _trafegam das 5:00 às
12:00 horas.
Sindicatos: A maior parte dos sindicatos estã na mão de_ dirigCn.tes pelegos, que não estão comprometidos com a classe trabalhadora e que à menor
·reclamação chamam o trabalhador de comunista ou forn_ecent seu nome-para
a direção- da empresa para que seja despedido. Desenvolvem trabalhos assistencialistas substituíndo as funções do INAMPS. Exemplo 1: A ESTANA VE
estava há três meses sem pagar trabalhadores. O Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos sugeriu, em assembléia, que os patrões retirassem o FGTS dos
trabalhadores para pagã-los. (Os trabalhadores seriam pagos com seu prôprii:>' dinheiro.) E aconselhou os operáriOs a ir trabalhar em ordem para não
causar transtornos. Exemplo 2: A SPUMA demitiu 80 funcionários. Onde estã o Sindicato para exigir s-alário-desemprego?
Este é um reverso do retrato da Zona Franca apresentada aos turistas,
onde se destacam o Teatro, aJanaurrilândia, o Hotel T_r~pical. Esta ê a massa
de trabalhadores responsável pela riqueza da Zona Frincã de Manaus mas
deserdada de seus beneficias. Em conseqUência do. desemprego, dos baixos
salários e do alto cuSto de vida a violência urbana começa a Preocup3.r os
amazonenses. Meninas muito cedo começam a se prostituir para ter onde morar ou para comer. Crianças são vi~ras dormindo nas calçadas do centt;o, procurando comida nos lixos dos restaurantes, pedindo, vendendo, roubando, o
que ê um -passo para a marginalidade e a delinqUência.
Dados do SINE, SES! e MOBRAL permitem observar que quando o desemprego ê maior no seta r industrial, é menor no comercial, na prestação de
serviços e construção ci.Vil e quando aumenta nestes, diminui naqueles, numa
taxa que oscila entre 8% e L5%. Isto mostra a lógica do desemprego que é
fabricado no sistema capitalista.
A maior parte das indústrias são multinacionais beneficiadas com incentivos fiscais federais, estaduais e municipais. O capital nacional aqui empregado pertence a empresârios do Sul do País. Nosso governo estadual se diz
pobre e está pedindo urna verba suplementar de 800 (mil-ou milhões?•) para
saldar seus compromissos. Como então se explicam os gastos com propaganda em revistas, jornais, televis_ões, cartazes e out-dors (que são bastante caros)?
Até quando vamos sonegar aos trabalhadores da Zona Franca os benefícios s_ociais de seu crescimento? Vamos espe:rar que eles se conscientizem e
nos coloquem no banco dos réus para n-os cÕbrar o que, como seus rej)ieseD.tantes, deixamos de fazer por eles?
Ã única creche existente no Distrito Industriai pertence à CCE, não existe nenhuma outra .
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIA DO PELO $R. EVELÁS/0 VIEIRA NA SESSÃO DE 25-6-82 E QUE, ENTREGUE À RET,rf8_ÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

•

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o segufríte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Depois de um desempenho bastante razoável em 1980 (quando o número
de unidades produzidas cresceu perto de 1.000% em relação ao anq anterior),
em 1981 a produção de carros a álcool descresceu 46,7%.
Essa oscilação, sem dúvida alguma, causou, surpesas, tendo em vista
tratar-se de um produto novo, muito embora estivéssemos vivendo, então,
como ainda agora, um período de fraco crescime~to econômico.
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A posição estratégica desse tipo de veículo para a economia do País, em
funç_ão também do combustível que utiliza, estava a e1>:igir porém medidas governamentais efetivas, capazes de reestimular a sua produção.
Um tal conjuntp de medidaS, de iniciativa tanto da área pública quanto
da partiCular, velo_ i-público nos últimos dias e compreende desde a isenção
de tributos federais (IPI) e çstaduais (!CM) até a r~ução do preço de venda
pela indústfia, adema'is- cfe i1õ-v"a$- condições de finariciarnento Qunto à Caixa
Econôrnica Federal) visando todas_ a uma categoria profissional, os motoristas da praça, os taxistas.
-As repÚCussOeS-dessa PTOVidênCI.ã.s são difíceis de dimensionar, mas, em
principio, a redução no preço dOs carros a álcool poderá repercurtir na forma
de um volume maior de aquisição desse tipo de veículo, com a conseqUente
economia de combustível importado, substituído pelo álcool carburante produzido no Pajs _e já agora em excesso.
Resta porêm observar, Sr. PresiâC:nte, que a questão relevante para os
motoristas de táxi é a çlo preço da gasolina e do álcool. Ainda quando este último seja mantido abaixo do primeiro, as sucessivas elevações de preços de
ambos, num momentO--de queda geral das rendas das pessoas, é que causa
males maiores, p~lo afas~arnento dos usuários das táxis, que passam a utilizar
um meio de transporte mais barato.
De qualquer forma, as medidaS ora adota_das, ~outras qUe venham na
mesma direção, reP~~~ntam um estímulo à compra de carros a álcool, revigorando o poder de conc-orrência desses, fren-te' aoS aUtomóveis a gasolina.
Além disso. a frota de táxis consome bem mai~ combustível que os veículos de
p3sseio, sendo de esperar portanto que a redução proporcional do consumo
de gasolina alcance níveis eleVados.
Sr. Presidente, os beneficiários imedía{os do conjunto de medidas destinado a elevar a produçãó dos carros a álcool, acredita-se, serão oS motoristas
de táxis.
Ainda que. no enti:mtõ, parCela mais representativa de benefícios fique
para a·indÓ.stria ã.utÓ_Ín:obilísUêâ,-àinda ãssim.--esS-ãS isenções, baixas de preço e
firi3nCíarrieiltos m6aicó-s repercUtirão no nível de effipregO da mão-de-obra,
problemà ·maiOi~ no m"ôriieÍlto,--da "êCOricinliã.- brasileira.
, Temos S{do Constanlé deferiSor de proVidências capazes de elevar o nível
__ de emprego e bem assim reduzir a cã:rgã tributária, óu seja, diminuir o peso
dos -iffipoSios e- OUtrOS tributos sobre as rendas dos consumi~ores brasileiros.
Po'r isso, agora, conSideramos apropriado esse conjunto_ de medidas.
Por outro lado, desejamos tambêm c;:ontribuir com uma· sugestão, oportuna pelos aspectos favoráveis que oferece, sobretudo em termos de ampliação da atividade produtiva.
Trata-se de estender aos viajantes, àqueles que promovem os mais diversos tipos de produtos, nos mais diferentes pontos do País, os mesmos estímulos ora propiciados aos motoristas de táxi .
Esses profissio"nais, -que promovem comercralmente os produtos, nem
sempre dispõem de transporte gratuito para o exercício de sua atividade._ em
muitos casos; especialmente quando trabalham p-ira-empresas de menor porte, recebem comissões pelo que vendem, sem reposição das despesas de locomoção, a que estão obrigados pela própria natureza da sua função.
São eles, em última an-álise, os que fazem a ligação entre a produção e o
consunlO e, no desempenho da sua atividad-e, SãO urrt Veículo de informação
(transcedendo até o seu exercício profissional), -e caso sejam também usuários
de carros "ãlcoOJ,-e conhecendo as vantJgens desse tipo d~ transporte, serão
os primeiros a divulgá-los.
Mas, acintã ôetudõ, a extensão aos-viajantes-das-medi-das pos-tas-à-disposição dos motoristas de táxi signifiCa levar ao conhecimento de áreas distantes
inúmeros produtos, ampliando oportun-idades de sua colocação, e, portanto,
abrindo novos mercados, gerando conseqO~ntemente tambêm novos empreg_os ..

a

--Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, tenho, durante esses-7 anos e 5 meses, feito críticas constantes ao Governo Federal, mas tenho também, sempre que as
oportunidades_ se oferecem, elogiado aquelas medidas que vêm ao encontro
das aspirações d()_ pov:o bra~ileiro.
_
Agora, quando _a Governo decide isentar de tríbuios federais e também
estaduais, I PI,_ ICM, e facilitar a aquisição do carro a álcool, com financiamento pela- Cai~~ Económica Fede-rai; oCupã.mos a tribuna para elogiar esse
elenco de medidas do Governo, que vem beneficidr uma categoria profissional que responde, na prestação de serviços, a uma parcela expressiva da sociedade brasileira.
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Vem, com essa medida, o Governo estimular o uso do carro a álcool e,
com isso, vem reduzir o consumo da gasolina, conseq"i.lentemente, reduzindo
também a importação do petróleo. Mas seria uma medida iinda mais avançada, no sentido de se buscar a redução do petróleo, que hoje é o item que mais
pesa em nossa balança comercial, ao mesmo tempo, dando possibilidades de
produção maior de veículos, reativando a geração de oportunidãçl.es de empregos no Brasil, o Governo istCnder esses benefíciOs a outra categoria prOfissionar-iriipoftante êfo Brasil: a do viajante éon:leidaL
Sr. Presidente, o viajante cOritercial presta um grande serviço nesta conexão entre o setor produtivo e o mercado consumidor, mas, diante das dificuldades em que a Nação se encontra atualmente, em que a rentabilidade, em
qualquer atividade, é míriirita, Os-Viajantes estão encontrando, a cada dia,
maiores dificuldades no cumprimento da sua relevante tarefa de atender aos
clientes atuais, de conquistar novos clientes, abrindo novos mercados no Brasil, para poder dar resposta às empresas produtoras deste País.
É por isso, Sr. Presidente, que a Par do nosso eiogio à medida ãdotada
pelo Governo de beneficiar os taxistas brasileiros, aproveitamos para sugerir
ao Governo qUe esseS benefícios venham a ser estendidos também aos viajantes comerciaiS no Brasil, principalmente porque é uma classe que pouco tem
merecido a atenção governamental, em que pese a sua alta missão que cumpre em ampliar o mercado consurriidor no Brasil, em que pese o grande trabalho que presta às empresas na colocação de seus produtos.

O Sr. José Fragelli ---Permite V. Ex• um aparte?

o SR. EVELÁSIO VIEIRA- Ouço, com muito pr3Zer, o noObre Sefl~
dor José_Fragelli.
O Sr. José Fragelli- ApenaS Para registrar este ponto: sendo representante de um Estado de grandes dimensões, como Mato Gr_osso,- quando me
refiro a Mato Gro_sso, quero falar em nome de Mato Grosso do Sul e de Mato
Grosso, eu me considero mato-grossense de todo o velho Mato Grosso -essa última sugestão de V. Ex' yem ao encontro_ de uma nec~ssidade sen_tida
num Estado, como o__ rneu, de vias de comunicação ainda precáriãs e sempre
muito distantes. Conheço, como não podia deixar de ser, o trabalho admirâvel dos chamados viajantes, desseshqmens que varam os noss_os sertões, procurando os recantos mais longínquos e, às vezes, mais escondidos como tantos daquela parte acidentada do leste mato-grossense, guardando pequenas
cidades garimpei ras, até oride chegarn os -viajantes, leva Tido os seus produtos,
levanto tudo aquilo que essa população tem necessidade...

o SR. EVELÃSIO VIEIRA cultura.

Levando também informação; levando

O Sr. José Fragelli - ... levando tudo, informação, cultura e alegria.
Porque, muitos viajanteS são expansiV-os, efeS CorihibUem, como tive oportunidade de assistir, pãra reuníOes sociais em que a sociabilidade que transformou esse mundo de dois, de três séculos para câ, quase sempre engolfada em
luta guerreira·, aqueles que falam sobre o valor da sociabilidade, iniciada nos
grandes salões da França e da Alemanha, ali há influência da mulher para decantar as tendências violentas dos homens, transformando tudo isso em sociabilidade. Isso também é levado um pouco para o nosso interior. De sorte
que o atendimento para os viajantes que sempre estão devidamente qualificados, documentados na sua situação profissional, a lembrança de V. Ex• não
poderia ser mais feliz. E, também, eu não poderia deixar de dar este aparte,
para lembrar que a medida teria um grande alcance social e, vamos dizer, um
pouco remotamente, até de integração social e nacional.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - E nós poderemos verificilr nisso vádos
reflexos positivos. Hoje, coin o altO -cUSto do ·coffibustível, o viajante, Pri!-u;Ipalmente no interior, deixa de visitar pe-quenas cidades, pequenas comunidades, na colocação de seus produtos, e· abrindo novos mercados. O viajante,
sendo beneficiado- com essas isenções de impostos e com financiamento pela
Caixa EcOnômíCa Federal, como o Governo inicia em favor dos taxissistas,
estará promovendo a utilização do carro a âlcool. Nós, aumentando o nl1me~
ro de veículos movidos a âlcool, no Brasil, estaremos consumindo mais álcool
e menos petróleo. Nós, consumindo mais álcool, estaremos estimulando mais
a criação de micro destilarias autónomas no ÍJ1,terior, exatamente para se constituir, essas microdestilarias, em agentes de desenvolvimento no interior brasileiro. É um elenco de vantagens o oferecimento, por parte do Governo, esses estímulos aos nossos viajantes comerciais do Brasil.
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E por isso, sr: Presid6nte, que fazemos; nesta oportunidade, esta sugestão <_!.O_ Governo, na expectativa de que encontre re;ssonância em favor dos
viajantes para ser em benefício da própria sociedaãe brasileira.

•

O Sr. Lomanto Júnior - V. Ex' tem o nosso integral apoio, e falo aqui
em nome do Partido do Governo.

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Agradeço a V. Ex• pela manifestação de
apoio.
Era o que tínha a dizer, Sr. Presiderite. (MUlt~ bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO
NA SESSÃO DE 28·6·82.E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTER/OMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden·
te, -Srs. Seriadores:
Este mês de junho tem sido para o meu Estado - o Ceará - um mês
aziago, tantos têm sido os infaustos acontecimentos que abalaram o País, e
mui" particularmente a família cearense.
Além do pavoroso acidente aviatório da Serra de Aratanha, em que foram tragadas vidas preciosas, estamos a lame:ntar _oc_orrências fatais que atingem em cheio a comunidade alencarina.
Hoje- Sr. Presidente e Srs. Senadores- temos a lamentar o falecimento
de úni CUlto sacerdote cearense - Cônego Misael AI ves de Souza - que foi
em vida, um paradigma de bondade e de amor ao próximo.
- - Homem simples e de enternecedora h~,imilçlade o pranteado sacerdote.
que tanto dignificoU: o sacerdócio divino, viveu voltado Para a realidade histórica do seu tempo, buscando em meio à tormentosa onde de desespero, conduzir a juventud~ pelo caminho real do bem e da justiça.
Exerceu o sant() ministéi-io, na cidade de Limoeiro do Norte, Ceará,
dedicando-se de corpo e alma a grandiosa obra de evangelização, voltada
para a educação da mocidade.
Todo o seu trabalho pastoral revestiu-se de alto cunho social, procurando amparar os fracos e oprimidos.
No setor educacional, foi ele o fundador e o primeiro diretor da Faculdade de Filosofia de Limoeiro do Norte.
Por muitos anos exerceu o magistério no Colégio Diocesano Padre Anchieta, Escola Normal Rural e Patronato Santo Antonio dos Pobres.
Foi, também, o fundador do Liceu de Artes e Ofícios, que em muito hã
concorrido para o desenvolvimento artesanal da região jaguaribana.
Pelos seus méritos incontestes de educador, o Cônego Misael Alves de
Souza, foi agraciado, no dia do Professor, com a Medalha Justiniano de Serpa, outorgada pelo Governo do J;:_stado d_9 _Q;:arâ, atrav_és da Secretaria de
Educação, _faze~do justiça àquc:le qu~-~elevantes serviços prestou ao ensino.
Pranteando a morte do inesquecível amigo e digno representante do
CRISTO_ na terra, desejamos expressar, neste i_nstante nosso profundo pesar
ao povo limoeirense, e ao Clero cearense pela irreparâvel perda por que vem
de passar.
Cumprida--na terra a si.tbilffie missão que lhe foi confiada pelo Divino
Mestre, cremos receberá o Cônego Misael Alves de Souza, o prêmio merecido
que só os bons e os justos gozarão: o Reino do Céu.
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O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um -aparte?
O SR. ALMIR PINTO -

Ouço V. EX•

O Si-. José Lins- Senador Almir Pinto, quero me associar a esta homenagem que Y. Ex• presta ao Cônego Misael;-quci: tanto honrou o clero cearense. Certamente fica um grande vazio em nosso Estado. Faltar-lhe-ã, de hoje
em diante, um grande esteio .da educação da nossa mocidade. Receba V. Ex• a
niinha solidariedade. Peço-lhe, junto ao seu discurso, transmitir o meu pesar
à família do ilustre Clérigo e admirável educador.

O SR. ALMIR PINTO --Agradeço o aparte de V. Ex•, porque todo o
cearense, a esta hora, estâ a lamentar a grande perda por que vem de passar o
nosso Estado, a de um ainda jovem sacerdote que conheci muito de perto, o
então - Padre Misael Alves de Souza. Quando Secretário de Educação do
Estado do Cearâ, quase <]ue sernmalmente, o Padre: Mi_s_a~l n_Qs procurava pe-dindo que o Estado auxiliasse __a cidade de Pmoeiro no setor educacional. Ele
foi, na verdade, um batalhador, e daí merecer a hoqtel}_?gem que o povo limoeirense, e de todo o V-ale do Jaguaribe vem prestando à sua memória.

•

•
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Agredeço a V. Ex• e corn___m._uito prazer incorpararei o~seu ap-arte a meu modesto registro.
Ao fazermos este regístro fúnebre, que constitui uma homenagem póstuma ao Cônego Misael._ soticitamo_s que o Senado Federal deiª_ dê _ciência ao
Sr. Bispo Diocesano de Limoeiro do Norte e às autoridadc;s m~nicipais, que
sempre encontraram no estimado Sacerdote o desejo de ÇQ.Q_perar para o _soerguimento moral, cultural e social de uma comunidade a que serviu com eJltranhado amor e inexcedível dedicação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.. EVEL,{SIO VIEIRA NA SESSÃO DE 28-6'82 E QUE, ENTRPÇUI.l ÀREVIf>Ãp
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Um aspecto extremamente impOrtante na ~ida poiíü~; d~ {;fn paíS é-;cm-tir a população a presença do Governo.. No_ Brasil, é fâcil perceber que o Estado, cada vez mais, ínterfere na vida do cidadão .. No.~ntan_to,, se obser,varmps
bem, principalmente em relação ao atual Gov_emo, é possível dizef que aPresença deste não chega a ser constante, sendo mesmo quase inexistent~.
Na verdade se o Governo deixar qu_~ ~s c_ois:;ts acon~~?m 1?-ati.lral~ente,
muito poucos lembrarão da existência de_ uma equipe e?>eCUtiva q_ui se destina, apoiada em mecanismos constitucionais, a administrar os negócios públicos em nome de todos os .br~ileir.os.
O ministériô atual é_ inexpressivo, tem ínfima presença, ~ só se d·;staC(!.
pelo incrível divórcio que apresenta em relação aos verdadeiros anseios nacionais.
Acreditamos_ ser necessário apresentar exemplos concretos. Coroece_m_os
pelo Ministério da Agricultura.
Uma das prioridades do atual Governo, a princípio, era a produção agdcola. Por isso, à frente da pasta esteve o Profes_sor _Delfim Netto, enquanto a
perspectiva governr.'tlental_era a de vencer o proces~q infl~cio!l_~rio pela produção. Então, p· -íendia o Governo financjar o_qp.e se desejasse_ produzir e
também adquir,.· tudo o que fosse produzido_._Durou pouco, porém, o sonho,
e nem o Ministro Delfim Netto, nem o seu sucessor, podem apresentar granR
eles feitos jã que as denominadas supersafras não significaram- mais do que
desempenhos agrícc,las apenas razoáveis: Presentemente o Ministério da
Agricultura não pa~sa de uma enfraquecida imagem de um sonho que a inOação podou.
--Além disso, nos últimos anos a produção setodal volt_ada para o mercado externo (como o ca}·;o da soja, do cacau e_em certa m,edid~. café) rece~eu
inúmeros incentiv:::::., enquanto em relação aos produtos agropecuãrios c_o~
mercializadN no mercado interno (arroz, feijãq, carne e l~ite) e de~atC?l!_ção
govemarneHtal somente produzia- uma carência generalizada, com as conseqüentes alta.1 desses. preços.
Outros aspectos também necessários a um melhor desempenho do setor
foram discurados. Em algumas regiões do País é tal o estado das estradas -vicinais que nos meses chuvosos é impossível o transporte da produção para os
centros consumidores. Ao lado disso; o seguro agrícola total, aquele capaz de
tranqüihzar u produtor e não o banco que empresta os recursos, nem_ sequer é
mais cogitado. Falta igualmente gara_ntir acesso al),qé-dito_~9 pequeno produtor, pois os grandes (exatamente os que menos precisam) estão por demais
favorecidos pelo Governo, por intermédio de juros subsidiados. A falta de armazenagem obriga, especialmente os pequenos e médios produtores, a entregarem a sua _produção a preços reduzidíssirnos.
Um outro_ passo de fundamental importância para a agricultura, desta
vez relativo ao acesso à terra, também nem sequer está nos planos governamentais. Referimo-nos-ao financiament0 da aquisição d~ terra para aqueles
que não são proprietários· e desejam progredir no que é seu. Quantos bóiafrias, que hoje v~o de fa_:z;end_a em fazenda, não estão ãptõs ã_ desenvolver urna
ativiô?.rl~ muito mais produtiva e segura, cuidando de_ pequenas glebas capa.zes de ~u~<cntar :.:! :)i e à~ suas respectivas famílias?

O S1. LomantO JúniQr- V. _Ex.• me permite um !ipéifle?

•

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Ouço o nobre Senador Lom~nto Júnior,
com muita alegria.

O Sr.. Lomanto Júnior.- Senador Evelãsio Vieira, n_ept de leve o meu desejo de_ interromper o discurso f?rilhante ~ aliá_s _brilh_antes são todos_ os dí~-
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cursos de V. Ex• V. Exf. é um dos homens, nesta Casa, que discutem com seriedade, com propriedade, todos os temas do setor econômico. eum·pro, nesta hora- e não cumpro corno simples- dever- talvez as minhas últimas IJtissões nagualid~de de_.ViCe-Lf?ú çlo:,PP~-~ ~st~q~_:a (~rminar o ~rimeiro seR
~est;e e- acredito que rio segurldO_ s_eÓlest_re: n_â~t direrque o Partido ficará p-rivad~--Cio_seu_vjc~pd~t:_.pQrque -~_aq:~' _nenh~In:a faltafa_rã e n~m s_~râ lacun~ a
ser pfeenchida, m~s. possivelmente, no-Segundo iemeStre não voltarei como
int=egfatit~--dO-Coté'giO de Líderes do Partido Democrático SOcial. Eu queria
dízer a" v~ Ex··- e -eu falo sem OutrO iilte!esSes·enão- ti de fazer justiça__;_ que
ternos grandes Mi~lSii-OS itéSte· GoVerrio'"'. Tem-os trê_s grand_es MinistrOs militares, preftro não continuar especificando Ministros civiS para falar no trabalho admirável do César Cals, no trabalho extraordinário do Ministro de Re- .
lações Exteriores, no esforÇo que vem expendendo o Ministro da ãrea econômici; enfim; prefiro não espetificái' poi"qoue -poSso -Cometer uma omissão e às
vezes a omissão é íi1Jústã: Mas, eu vou especificar o esforço do Ministro da
AgiicUltura. Ele, conVocado para ser Secretário-Geral do Ministro Delfim
Netto, homem maís ligãdO àS atiVidades econômicas do que mesmo às atividades pastoris, pecuárias e agrícolas, foi uma surpresa para todos nós. Ele
tem uma característica, que i:io--meU -enterlder é a precípua, a iildispensável
para um administrador; ele é um homem modesto, ele estuda os problemas,
encaminha as soluções e. se revela sempre um homem que está procurando,
cada vez mais, inteírar-s~:d_o-setqr_pai'a nelC? realizar um trabalho produtivo.
Ninguém pode negar isto ao Ministro Amaury .StJPilt:~_. -e vou eximir aqui a
minha condição de amigo pessoal de S. Ex• para falar apenas como Senador
anai_i;a~do _um d9s ~J.qdliai-e~ dO ·aoverno d-á-Presidente Figueiredo, dentro
dessa conjuntura difícil ~rn- clue e~t~m-os. Seria exagerar e seria até ultrapassar
os liniites da_ Verdade e, porventura, eu dissesse que a pecuária e a agricultura
vão bem._NóS s~bem9sd-as dificul~ade_s, de todas as limitações de crédito, dos
juros altos, e a culpa das-d~ficiência~-pofv~ntura existentes no Ministério da
Agri~utura, essas culpas são muito menos do seu titUlar do que mesmo da
própria conjuntura econômlca-fínanceira que o Brasil vive. Mas, ninguém
pode negar o esforço de trazer grandes safras e realizar todas as metas a que
se propôs~ Quando o Ministro tem ariundado safras e até fixado o número de
toneladas, as diferenças são mínimas para mais ou para menos. Eu não ficaria
em paz, Sr. Senador, com a minha consciênca, se não desse aquilo testemunho do seu esforço, niodesto, convocado para um setor que não lhe era tão
familiar, em que ele não tinha uma vivência mais aprofundada, ele se houve à
frc~nte da P.asta e_yem r~lizanç:lo o tçab_alho com parcos recursos, com recurso_s sempre di"mimiídos, Com recursos que por mais que o _Pr_es_idente :Figueiredo queira implementar, queira adicionar, a própria contingência financeira é
obst_ácqlo.para tal. Eu sei que V. Ex• é um dos mais justos desta Casa, não di~ei Cl~e 6-Õ -mais jUstO,- mas dOS-que m~is sabem fa_zer ju~tiçã àqueles que traba_lham-:- e estou cer~o de que se V._ Ex• tiv~se um conta to ~aior, que se V.
Ex• analisasse coffi este prisma de cei-ta gtileroSídade, característica de V. Ex•,
did_a_ que o Ministro Amaury Stábile tem se portado à fre'!t~ da ~u_a Pasta,
como um Ministro cump_ri9or dQs se_us d~vert:5. N_ão está aí a anUnciar medidas que não pode executãr corno =mirabolantes. As ·safras, os números, que ele
tem anunciado corr_espondern à realidade da pi-odução brasileira e do esforço
do GovernO Figueiredo para fazer da Agricultura uma das peças ou uma das
metas exponer.. ciais do seu GovernO.
O SR..._EVELÁSIO VIEIRA- Senador Lomanto Júnior, eu estou fazendo uma ·apreciação SObre a falta de presença do Governo -atual; eu estou
buscando correta e objetivamente_mostrar, dentro do próprio Governo, as
presenças pálidas dos seus Ministérios. Não coó,trarip V. Ex• em relação ao
Zelo, à dedicação, ao esforço do Ministro Arnaury Stábilet mas falta a ele,
como chefe de um ministério irriportante, as_ condições de líder, de chefe, para
ter poder de reivindicar os recursos de que carece o seu Ministério, para que
este possa funcionar como um agen,te impulsionador do desenvolvimento
agropecuário no Brasil. Nós _não temos o seguro agrícola integral no nosso
País; o crédito agrícola é obtido por poucos, neste País, e exatamente aqueles
que não precisam de crédito subsidiado. A maio_ria do~ nossos agricultores
não conseguem acesso ao crédito agrícola; as nossas estradas vicinais, no interior brasileiro, são precãrias, quase -inexistentes, dificultando .o escoamento
lento da nossa produção agropecuãria; nós não temos uma rede de silos e armazéns adequada para podermos armazenar o que produzimos, para impedir
que os atravessadoreS tenham cad·a vez mais lucrOs extraOrdinários. Nós temos Il9:_BI~-~jll.gna ca):"~ncia de téc_!!_ico~'--~grícolas de nível superior e de nível
ipterior, convi~endo CO!:l:J o nosso agri_cul~_or. Temos um número elevado nos
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gabinetes, no setor burocrático, que deveria esfar sendo ocupado por outros
técnicos, como economiStas, admiriistradores de empresas, mas que estão
sendo, esses gabinetes, a parte burocrática, ocupada por técnicos agrícolas
que deveriam estar no interior, conVivendo Com o nosso agricultor para
transmitir a eles as nossas descobertas no campo da ciência agrária, a fim de
lossibilitar o aumento da produção através da maior e melhor produtividade.
No Brasil, os recursos financeiros existem para produtos agrícolas destinados ao mercado externo, como o de café, o de soja, o de cacau, o de suco de
frutas. Mas, são carentes os recursos para o produto agrícola de nossa subsistência, -para o mercãdo interno. E tanto é verdade que, constantemente, estamos importando de outros países aquilo que poderíamos estar produzindo,
aqui no Brasil, para o consumo da sociedade brasileira. Neste momento, estamos importando leite do exterior. Nós temos e j_ã tivemos excelentes baci"as
leiteira_s-Cj_ué estão desaparecendo por falta de apoio do Minsitério da Agricultura. Nós estamos correndo o risco d~, proximamente, termos que importar o
milho; nós vamos ter que, proximamente, importar arroz, feijão; cebola como no caso da Bahia que tem sofrido muito. Isto tudo, por que'? Porque
falta a presença do Ministro da Agricultura, que é um homem·que não tem as
quafídades básicas de um líder.
V. Ex•, nobre Senador Lomanto Júnior, é um parlamentar que se impõe,
que tem uma presença, não apenas físicas, pelo seu porte opulento, fisicamente, V. Ex• tem uma voz que se impõe não apenas pela modulação forte, inas se
impõe pela sua capacidade de líder. V. Ex•, aqui ou fora, em qualquer grupo
social. participando do debate, se impõe pel~ sua condição de líder. Presença
é fundamental em qualquer atividade com grupos sociaiS.
Se verificarmos no futebol- estamos vivendo-agOra numa plena lua-demel- temos jogadores bons. mas que não têll'!- presença. O nosso goleiro, Valdir Peres, é excelente, praticou uma falha contra a União-Soviética --··comeu
um franfo". É um goleiro que-não tem presença. Ele criq._u agora uma: insegurança entre seus companheiros, que se esquecerani que sempre foi ilm goleiro
bom, mas que falta presença. Jã Sócrates é um jOgador que tem presença,
jc;>ga mal, às vezes, mas tem presença do líder. Isso ê:importante. Falta ao Governo prese~ça para dar maior confiança ao ~povo brasileiro.
O Sr. Lomanto /únior- Permite V. EX.f.'um aparte?

O Sr. José Uns-- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -Concedo o aparte ao nobre Senador Lomanto JúniOr, e-em seguida, ouvirei O nobfe senador Jósé Liris.
O Sr. Lo~anto Júnior- V. Ex• tem razãO no-que tange ao crédito para o
setor agrícola, e eu diria que V. Ex• feda mUito -maiS razão ·se ace"riiuilsse; se
desse ênfase ao crédito para o setor pecuário. ·Este sim estâ passando pela
maiQr crise de toda- a sua história. No ãnO passado, a pecuãria so-freu um bi~
que não S6 quanto à falta de crédito, como também no que se refere ao crescimento dos seus preços em relação à terríVel inflação que ainda assola a economia brasileira. Neste aspecto estou de acordo com V. Ex• Mas que culpa tem
o Ministro? A -área econónlica;·em que dominam os bancos oficiais; o Banco
Central, os bancos privadoS que, recebem miss3.o de financiar, precisam ser
fiscalizados cada vez mais, estes realmente estão cobrando juros extorsivos.
Neste ponto estou inteiramente com V. Ex• Com o juro que sC coóra neste
País. nenhuma ativ-idade no setor da pecuária~ hoje, pode realmente ter operacionalidade, muito menos uma rentabilidade justa. E sei do esforço que o
MinistrO ten,-fdto e âou o teStCinunho,.por exeinplo, dO compromissO que ele
assumiu com a minha regiãO, a região cacauéira. Ele~ PesSoiltmellte,ãSsumiu
o compromisso. no que tange ao custeiO agrícola, qUC-é o recurso indis-Pensá. vel para manter a produção. aumentar a produtividade do cacau, e·quase que
sua palavra não foi cumprida, não fora: a sua ação, não fora o seu comando, a
sua liderança junto às entidades financeiras, e-specialmente ao Banco do Brasil. Disse ele: e '"eu não afiáTiei aí em meu nóme; asSumi um Compromisso em
nome do meu Governo, dO Governo a que sirVO", e ri.s providêllcias forain
adotadas. E ainda hoje. deverei estar, dentro em pouco, com o Ministro Ernane Galvêas. para reclamar a liberação da última parcela, destinada aos
grandes produtores. E vou convidar V. Ex•, Senador Evelásió Vieira, :Pãrã visitar um órgaõ modelo de agricultura neste País. Não sei"SC na América latirla
tem e acredito que os Estados Unidos devem ter muito pouco- uma organização. urna i-nstituição vOltada para a agrkultura, modelar como aquela que
cuida do setor cacaueiro. Refiro-me à CEPLAC. ArTianh3 daTei dá.dos a V.
Ex•. no discurso que vou pronUnciar aqui, quando vou analisar a crise, talvez
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das mais terríveis nesses últimos 20 anos, nãO sei se a de 1965 foi mais grave
do que a de 1982, para o produto que é o sustentáculo da economia do meu
Estado. A CEPLAC, se V. Ex'- não visitou, precisa visitar, não apenas o centro de pesquisa, a escola média de agricultura, mas, se possível, ir até o campo, onde vai ver o agrônomo, ·a técnico agrícola, o prático agrícola, ao lado
do peão. ao lado do cabo de turma na fazenda, orientando, explicando, ensinando a melhorar o plantio, a colheita, os tratos culturais daquela importante
lavoura da economia baiana. A CEPLAC" é Uffi Org-anismo modelo. Neste
País, se o Ministério da Agricultura, que não Precisaria copiar a CEPLAC no
seu todo, no seu arcabouço global, na sua estrutura moderna, imitasse a
atuação da CEPLAC, e talvez aS defriais- culturas estivessem em outra situação. E ela não se dedica apenas ao cacau, ela se dedica a todas as lavouras
tropicais; ela lá estâ orien-tarido o PlantiO da--Pinleniã-do-reino, dO cravo, do
guaratrá e da borracha, e ainda mais, assistindo o fazendeiro, objetivando diversificar o seu trabalho para lhe dar maior rentabilidade; ela estã assistindo
uma pecuária, que foi implantada corri recursos próprios da lavoura cacaueira, e uma pecuária· que já vai ·se tónfaitdo a mais moderna do Nordeste e uma
das mais mQdernas do Brasil. No entanto, o que falta é exatamente estruturarmos. Eu compreendo essa preocupaçã-o de V. Ex•, e ninguém comanda, e
ninguém lidera, ninguém chefia sem aquelas _qualidades intrínsecas de chefe,
de líder e de comandante. O-líder tem que ter, sem dúvida alguma, marcas de
estadista, não apenas o seu carisma, a sua impetuOsidade, o seu entusiasmo
que caracteríza a sua condiçã.o de líder; ele precisa ter marcás de estadista, ele
precisa perseguir os seus Objetivos. Eu c6mpreerido integralmente a colocação_de V. Ex~, que não faz apenas para c_riticar, n:taS O faz-para ajudar, que
esTa ~é- urna grande mTSSão quf: a Oposição tem nesta casa.- Mas permita.;me,
ao concluir estas palavras, dizer, que se há um homem que se esforça, se bâ
um homem que se dedica procurando vencer ... quem não_ tem limitaçõeS? Todos nós as temos, procurando vencer as limitações, os meandros quase que
iilatirigíveis' da burOcfacía" bi-âSileirri.. Hã s·r. Senador Evélâsio Vieira, unia -má
vontade generalizada. Isto não é de agora, isto é secular. A agricultura sempre foi a gitlinha-de-ovos-de-ouro deste país. Ela sempre foi quem- cOntribuiu
mais para a balança de exportação, para a sustentação do mercado interno e
par:_a a indústria. Aí da- iridústria se rião fosse a -base, o sustentáculo da agricultura! Poís bem~ não se criou airida uma ConSCiência, neste País, uma cons·
ciência idênfiCa, por exeinplO, á q-ue- exiSte õos nossos irmãos do Norte: Se o
americano chegou ao cume de país industrializado, ê porque ele cuida da
agricultura com aquele carinho especial, a ponto de comprar os excedentes,
no sentido de que o produto não se estiole, não venha a ser fruto da especulação, e dá a garantia para o produtor. Estamos procurando melhorar ainda
eitgatínhando nesse sC:tor-. Queria 3.penas âeixãr aqui a V. E~•. no seu discurso, tirti Có'nvite parã visitar-a CEPLAC. V. Ex' seiá- ffieu hóspede, esta visita
poderá ser feita a-gora:, dUi"arite o-reCesSó pailalnentar e V. Ex• sairá de lã, daquelas terras do São Jorge, dos Ilh_éus que, por sinal, comemOra-hoje mais um
aniversario da sua emancipação política, V. Ex• sãirâ de lâ, não orgulhoso da
terra de Gabriela, mas orgulhoso de uma gente, orgulhoso de um governo
que irnp18.ntou e qui-VC::rii ma:iltê"lldo um órgão modelar que é a CEPLAC, e
de um povo que vem criando riquezas e muitas ríquezas, às vezes até empobrecendo, mas enriquecendo o Brasil.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- V. Ex•, Senador Lomanto Júnior, merece
toda a nossa credibilídade. Iremos ouvir o pronunciamento de V. Ex• amanhã
a- respeito da CEPLAC, esse organismo, na opinião de V. Ex•, modelar. E
aceitamos o convite parã-Vísitar essa entidade. Lembro-me bem, porém, que
recentemente nesta Casa, um Senador que merece tarnbêrn a nossa total credibilidade, Senador Luiz Viana, f~ acusaçõris contundentes à CEPLAC, inclusive, apontando irregularidades.

•

•

•

•

•

•

O Sr. Lomanto Júnior- Posso adiantar que o Senador Luiz Viana conhece pouco a CEPLAC.

O SR. EVELÂSIO VIEIRA- Vamos, por isso, aguardar o pronunciamento de V. Ex•_,_ para confrontar com o discurso do Senador Luiz Viana, o
qual tambêm merece, de.nossa parte, a exemplo-de V. Ex•, toda a credibilidade. Mas V. Ex• nos traz uma contribuição sobre as falhas da política agrícola
deste País:__Q Brasil não tem condições de absorver a sua produção de cacau e
a exp_~rta. ~ois bem. O Go_ve~Il~ fe~eralLatr~y§.s do Ministério da Agricultu~
-ra~- vem subSiêiiãild? nO~ã~fronteiras_ para-o cacau·. -Hoje está-Se plantando
cacau· em Màio Gfosso, em :Rondônii, no Amazonas.

•
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O Sr. Lomanto Júnior- Com o dinheiro dos cacauicultores da Bahia e
sem um tostão do Governo!

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Do Governo, també111. Essa é uma política errônea, porque amanhã nós teremos excedentes, não teremos colocações e
vamos frustrar os plantadores de cacau da Bahia Estã é uma política e a
Bahia sofre, hoje ...
De acordo com _V. Ex•
EVELÁSIO VIEIRA- Muito obrigado.
p-orque não há uma verdadeira política a:g-i'ícOlã. ifeSte País! NãÔ hâ
planejamento, Sr. Presidente, porque se houvesse planejamento, não estaria~
mos praticando esses crimes .
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Outro exemplo pode ser dado pelo Miriistério do Trabalho que apresentou, no início do atual Governo, uma proposta de política salarial, liberal
apenas na aparência-, e que manteve essa imagem por pouco tempo. As greves
no ABC paulista se encarregai"~m de demonstrar que a estratégica.- social do
Governo não linha Tôlego suficiCrite. Assim, em meio ·ao desemprego que
ocorreu em 1981, a ação do Ministério do Trabalho desapareceu quase totalmente.
É triste constatar-que nas oUtras· áreas governamentais, com_raras_exceções, a situação é idêntica, Senhor Presidente. A não ser uma ou outra incursão do Ministro do Interior que sabe cultivar uma certa imagem de ação e
movimento, os demais mfnistérios são por demais ausentes, figurativos, ainda
quando existam problemas mais do que suficientes a exigir uma presenÇa ativa, atuante, segura, dos respectivos titulares.
Temos, Sr. Presidente, um Ministério do Planejamentõ- que não realiza
absolutamente nada da sua função precípua. ln-existe-harmonia entre os diversos miniSotérios e cada qual busca, isolaçJamente, produzir resultados.
Ao mesmo tempo, uma fraca tentativa de controlar as empresas estatais,
por intermédio do seu supervisionam:ento pela Secretaria-de Planejamento da
Presidência da República, produziu resultados muito tênues .
Enquanto isso, -o Ministétio-da Saúde, carente de recursos e de força,
praticamente inexiste, cabendo muito mais à preVidência social cuidar da saúde dos brasileiros, do modo que todos o sabemos.
No campo político o Ministério com possibilidades e próprio a tãnto, o
da Justiça, apresenta uma perform'ance lastimável nos últimos tempos. Não
existe uma coordenação política sequer a nível do próprio partidO de apoio
ao Governo, enquanto o diálogo com a oposição~ qu-ando ê tentado, visa
mais a encobrir manobras que se desenvolvem em áreas que não aparecem
claramente e que afinal preponderam. A encenação que propiciou o pacote de
novembro, que vinculou os_ votos no pleito de 1982, recebeu da parte do Ministério da Justiça um efiéiente apoiei diversionísfà; pata ó q1iál foram atraídos os- partidos oposicionistas.
No entanto, definido o pacote de novembro ficou definitivamente maculada a imagem de seriedade que acompanhava aqueles contatos. O Governo e o
seu Ministro da Justiça perderam a credibilidade, pois a mão estendida não
pass_ou de um ato teatral sem nenhum conteúdo real.
O Sr. José Lins - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Ouço-o comprazer.
O Sr. José Uns- Nobre Senador Evelásio Vieira é um direito! Quem
sabe uma obrigação da Oposição?
O SR. EVELÁSIO- VIEIRA -Direito e obrigação.
O Sr4 José Lins- Acho que sem a crítica não há aprimoramentO da administra-ção. De modo que a Oposição cumpre o seu papel de servir a democracia, à instituição democrática, ao Governo, senão dizer à administração
pública. Sem ela, certamente, a administração cairia nuni. vazio- ou numã estagnação e não chegaria jamais a um aperfeiçoamento.
O SR. EVELÁSIQ VIEIRA -Como é também um direito e uma obrigação de V. Ex's, da Bancada do Govei'no, respOnder aos discursos da Oposição nesta Casa! Mas raramente o fazem!
O Sr. Lomanto Júnior -

O~SR.
. . r-

•

•

•

•

•

O Sr._ José Lins- Senador EYe.lásio Vieira, esse é um out~o_aspecto que
eu poderia responder a V. Ex• com muita simplicidade, facilidade: normalmente as críticas da Oposição têm sido as mesmas, ao longo do tempo.

•

O SR. EVELÁSIO VIEIRA sendo os mesmos.

Sim! Porque os problemas continuam

O Sr. José Lins- Sjm, mas o fá to é que elasjá_fqrma respondidas várias
vezes, de modo que, do ponto de vista de V. Ex', V. Ex• volta a repetir uma
crítica~- o- que eu acho justo. Por exemplo, o caso da crítica ...
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Perdão, Senador Josê Lins, perdão. Nunca, ~esta Casa, algum Senador falou a respeito da presença do Governo, de
que este Governo não tem presença. Pela primeira vez nesta Casa se está levantando, fazendo a crítica deste aspecto altamente importante. Nem a nossa
Imprensa, através dos seus comentaristas políticos, os quais são dos mais atilados, dos mais observadores_, comentou esse ponto negativo do Governo
João Baptista Figueiredo. De forma que, estamos aqui inovando! Não somos
repetitivOs.
O Sr. José Lins- Bom, nesse ponto eu sou capaz até de dar os parabéns
a V. Ex•, embora eu ache o problema de certo modo irrelevante e direi a V.
Ex• 0- porquê.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA -Porque temosl'onto de vista, também.
O Sr. José Uns- Digo do -meu ponto de vista, é claro! E não vai nisso
nenhuma crítica pejorativa ao pensamento de V. Ex• Mas acho que num país
como o nosso, quando não se critica ou quando não se nota a presença do
Governo, é porque tudo vai bem. Nos Estado_s Unidos, por exemplo, nos países mais adiantados, o povo não espera tanto pelo Governo. Não se têm sistematicamente os olhos voltados para o governo esperando que ele faça milagres a toda hora. Não se espera isso, Senador. Veja como as críticas de V. Ex•
são realmente iii fundadas. Não existe país nO _ _ mund_o que tenha um sistema
de apoio~- agricultura através_ do cr&lito cOriiO tem neste País. Sabe por quê?
Porque este Governo financi~ até 100% de todO o cUsteio agrícola do País. Eu
digo até 100% porque 100% é para os mini e pequenos produtores.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- V. Ex• está equivocado. Para o custeio?
O Sr. José Lins.- Sini.. Até 60%, indusfve pata os grandes produtores.
Significa, nobre Senador, que o peso que representa no orçamento monetário
as solicitações de crédito à agricultura é muito grande. Mais de metade do
orçamento monetário do País é dirigido para a agricultura. V. Ex• fala, por
exemplo, que o Ministro da AgricUltura não aparece. Ora, V. Ex• sabe que ele
falvez não apareça porque há três anos nós estamos tendo taxa de crescimento na agricultura muito mais elevada <to que n_os_anos anteriores. V. Ex• sabe
disso, V. Ex• não negará. Mas V. Ex• disse uma coisa: que nós estamos importando praticamente tudo de que precisamos. Quanto ao leite, por exemplo, nós estamos com superabundância de leite, e não foi sempre que nós tivemos essa superabundância.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Leite?

O Sr. José Lins- Faltou agora no Nordeste- no Ceará, no Rio Grande do Norte. Em todo o Nordeste, inclusive, havia leite sobrando, e no Sul
também. V. Ex• dirá que isso a~onteceu -até numa época em que o preço do
leite criou problemas e os produtores reivindicavam aumentos sucessivos. E a
verdade é que o Governo conCedeu os aumentos, com grande pesar da nossa
parte, porque há o anverso da medalha que significa aumento do custo de
vida para o povo. Vê V. Ex• que a crítica tem que ser feita, mas nem sempre
ela é muito justa. V. Ex• reclamou das estradas vicinais. Não sei se V. Ex•
sabe que nos últimos sete anos, ou melhor, entre 19n e 1978, as estradas viciw
nais Cresceram 63%, quer dizer, quase dobraram em extensão, em quilometragem, neste País i"meriso. As estradas estaduais cresceram, no mesmo período,
cerca de 30%. Mas, V. Ex' tocou exatamente nas municipais, ou seja, nas vici- nais que não cresceram;- pois digo a V. Ex• que cresceram 63%, entre 1972 e
1978.-Ciaro -que hã prOblemas. Num País imenso como este, em que tudo está
por fazer, co_m um milhão e meio de braços novos procurando emprego a
todo ano, V. Ex• vê que realmente a situaÇão não é fácil. Mas, que o Governo
tem-se esforçado, não há dúvida; que o Ministro da Agricultura tem feito um
esforço grande, inclusive lançando programas novos, como V. Ex• sabe, não
há dúvida nenhuma .
O SR. EVELÁSIO VI E! RÃ- Euj"ã disse, evolto a dizer, que o Ministro é esforçado, é dedicado, mas faltam-lhe as condições funõamentais para
ser o líder, para ser o verdadeiro Miriísti'o da Agricultura, com poderes e com
argumentos de c_onvicção para dar os recursos de que aquele Ministério precisa para deseiwolver a agropecuária brasileira.
Quanto aó ldte, se V. Ex• for aos dados estatísticos, V. Ex• vai ver que a
nossa produção leiteira no Brasil não cresceu.
O Sr. José Lins - Este ano cresceu. ;
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- O que tem ocorrido, o superávit em algumas áreas do Brasil é porque o consumo caiu muito porque o povo brasileiro
não tem poder de co_mprã.
_O Sr. José Uns - Esta é a interpretação de V. Ex•
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O SR. EVELÃSIO VIEIRA ___: Fato real.
Outro ponto. Quero diZCr a V. Ex• que no meu Estado, o Vale do Itajaí
que era uma grande bacia leiteira, que tem vãrias indústrias de laticínios,
anualmente importa o leite em pó da Alemanha, da Holanda para poder n1isturar com o leite natural lã produzido e poder atender o mercado consumidor
da área.
Milho, vamos importar novamente. Importamos recentemente, vamos
importar noVamente.
O Sr. José Lins -

Este ano o Governo ainda não está hnPortando.

O SR. EVELÃSIO VIElRA- Ainda não. E sabe V. Ex• por que vamos
importar milho? Porque nós não estamos tendo condições de armazenar o
que produzimos.

O Sr. José Lins- V. Ex• sabe qual foi a taxa de cresCimento da safra de
milho este ano. Certamente V. Ex• sabe.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Sei mas vamos ter que importar porque o
consumo ê maior, porque a avicultura desenvolveu, cresceu no Brasil. Como
não há planejamento, não houve uma produção para responder ao desenvolvimento da avicultura.
Em relação às estradas vicinais. Mato Grosso: jã não Vou- falar do sul do
Brasil- região de Mato Grosso, de Goiás, em direção a Rondônia. Hã uma
carência enorme de estradas alimentadoras. Por exemplo no Estado do Senador José Fragelli, na região de Barra do Garças, exiSte-arrOz em quantidade
estocado em armazéns e ao léu, nas próprias fazendas, sem poder ser retirado,
transportado para os centros consumidores porque as estradas não permitem,
principalmente em épocas chuvosas. Por exemplo, em vez de fazer rodovias,
como a Transamazõnica, o melhor seria construir a Rodovia Cuiabá-Porto
Velho, porque ali é que está surgindo o novo celeiro agrícola deste País, é
uma área com que poderemos, amanhã, contar para suprir o mercado interno
e, também, para exportar.
O Sr. José Lini-:.:.... -A estrada Porto Velho-Cuiabã jã existe.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Não, estâ sendo agora implantada.
O Sr. José Lins - Está sendo asfaltada.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- E, em período de chuvas, não hã, inclusive, trânsito. Os produtores do Mato Grosso e de Rondônia ficam impossibilitados, semanas e semanas, de poder exportar. Veja V. Ex• que os fatos são
reais, estão aí. Isto tudo, por quê? Porque não existe uma política agrícola
neste País. E por quê? Porque o nosso Ministro da Agricultura, que apesar de
esforçado, reconhecemos, apesar de ser dedicado e ter boas intenções, não
tem presença, não tem as qualidades necessárias para chefiar um Ministério
de tal envergadura.
O Sr. José L_ins -

Permite V. Ex• _um aparte?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

Com prazer.

O Sr. José Lins- Acho que V. Ex• está com mã vontade para com o Ministro Stabile. V. Ex• cita tim trecho, cita Cuiabá-Porto Velho. V. Ex' sabe
que a estrada existe, está sendo asfaltada, sabe que aquela é uma região que
tem recebido um tremendo afluxo de populações novas, que está numa verdadeira explosão de crescimento e não há dinheiro que chegue para satisfazer as
necessidades daquele povo, e muito justo qUe se as atenda, nobre Senador.
Agora, quando V. Ex• diz que as estradas feitas neste País não são suficientes,
muitos outros alegam que a política de estradas, sobretudo rodoviárias, neste
País, é irresponsável, por quê? Porque construiu demais e hoje, sobretudo depois- aliás isto é objeto de um pronunciamento meu-- hoje, sobretudo depois da primeira crise do petróleo, todo mundo acha que o Governo não deveria ter feito essas estradas, mas vem V. Ex' reclamã-las e com justiça. Estou
de acordo com V. Ex•, aquela é uma área especial, temos problemas, não há
dúvida quanto a isso,- mas o que não se pode negar-é o eSforço Para resolvêlos.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Fico satisfeito porque .V. Ex•reconhece
de que estamos corretos nas nossas críticas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A melhor demonstração de que o Governo está distante pode ser vista a
partir do esforço presidencial de procurar aparecer respondendo Cartinhas
pela televisão. O general Figueiredo, numa tentativa até certo ponto desesperada de se aproximar da população, criando uma imagem de seriedade e
preocupação, passa a aparecer semanalmente num programa em que destaca
assuntos do varejo, de forma a tranqUilizar o eleitorado e ganhar alguns votos
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p_ara o PDS. Mas se esquece de ir à televisão, ao rádio e aos jornais e abordar
os grandes problemas nacionais.
Mas, até aí, a coisa não está dando certo, pois se ao Governo Médici cabia uma certa presença, muito dela se deve à situação geral, que ajudava. Estávamos então ':li?__Q_e_~_!odo do milagre brasileiro e muitas esperanças ainda estavam sendo queimadas. No entanto, os primeiros resultados do Censo de
1970, demonstrando a piora na dis~ribuição da renda nacional e as distorções
da política social modificaram o clima,-quejá não foi o_ mesmo durante o Governo Geisel, muito embora o antigo presidente da PETROBRÁS tenha conseguido garantir alguma presença, devido às suas atitudes determinadas e fir-

•

mes.

O general Figueiredo, Sr. Presidente, a principio revelou uma face bastante constrangedora. Ao revelar preferir cheiro de cavalo ao de povo, além
de garantir prender e arrebentar de modo a alcançar a democracia política, o
novo primeiro mandatãrio do País assustou a muitos.
Uma outra imagem buscou-se construir logo a seguir, aproximando o
general Figueiredo da população, em contatos diretos, a princípio exitosos,
modificados porém log"õ depois Oas manifestáçõCs ocorridas em Florianópolis.
Além disso, a retaguarda governamental, de forma explosiva, também
cooperou para impedir que essa imagem fosse totalmente definida, atê que
chegamos aos dias atuais, quando praticamente desapareceu a presença governamental, que, quando ocorre, tem toda a aparência de coisa forçada.
Mas toda esta situação reflete-se tambêm no Congresso Nacional, Sr.
Presidente. As bancadas que apóiam o Governo, tilnto no Senado Federal
quanto na Câmara dos Deputados, carecem de presença. Não a física, mas a
parlamentar, a presença capaz de estabelecer um debate sobre os problemas
brasileiros (e são tantos), de forma elevada e produtiva.
t grande o esvaziamento do Congresso Nacional, se bem o Senado tenha
tido, faz pouco tempo, uma presença ativa e favorável ao País, logo logo percebida e rapidamente reduzida. Hoje, e o dizemos com pesar, ambas as Casas
do CongreSso se ressentem de maior -presenç~,_necessária, diga-se de passagem, a qualquer povo ou País que queira construir o seu futuro sem lapsos ou
interrupções.
- -Cremos ter atingido o nos§o objetivo, ~r_. Presidente, de levantar esse
problema, que assume uma gravidade bem definida, no momento em que hâ
uma crise social e -eCo-nôiTiica profunda a corroer os alicCrces institucionais. A
questão da presença, do GOverno e do CongressO, interessa ao País, pois o
vazio governamental significa que o poder está em certa medida disponível a
quem deseje assaltá-lo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
TRECHO DA ATA DA 91• SESSÃO, REALIZADA EM 2/
DE JUNHO DE 1982, QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO COM INCORREÇÃO (Parecer n' 466, de 1982), no DCN.:;:
Seção I I - DE 22-6-82, PAGINAS 2273 e 2274:

•

•

•
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PARECER N• 466, DE 1982
Da Comissão de Economia

Relator: Senador Gabriel Hermes
O projeto sob exame, oríginârio da Câmara dos Deputados, objetiva disciplinar as atividades das empresas de recrutamento, seleção, assessoria, consultaria e orientação profissio~al. Para tanto, classifica essas empresas em
dois grupos: as de fins lucrativos e as de fins não lucrativos, condicionando-as
a prévio registro n-a Secretaria de Empregos e Salários do Ministério do Trabalho.
A Comissão de Legislação Social do Senado opinou, em parecer preliminar, por audiência dos Conselhos Federais dos TécniCos-de Administração e
dos Sociólogos, a fim de obter subsídios que esclareçam dúvidas quanto ao
conflito de competências entre as empresas de que trata o Projeto e as ativídades deferidas legalmente aos TéCnicOs de Administração e aos Sociólogos.
Referidas entidades, atendendo à diligência requerida pela Comissão de Legislação Social desta Casa inTormarãm que, na verdade, se verificaria choque
de atribuições com instituições existentes, caso o prOjeto viesse a converter-se
em lei. A vista das informações recebidas, a Comissão de Legislação Social
opinou pela rejeição do projeto, salientando:
"Como se vê portanto, tal como supúnhamos, o projeto se superpõe à legislação vigente, regulando matéria jâ disciplinada e,
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mais que isso, criando conflitos de atribuições eintre categorias prOfissionais,- absolutamente _indesejáveis.
Se é certo que as empresas de seleção -e recrutamento de pessoal
são dirigidas por técnicos em administração, assessorados por sociólogos, parece-nos contraproducente, regular .lhes a atividade em
diploma legal diferenciado, ainda mais quando a lei existente disciplina de modo amplo e abrangente a matéria."

•

Assim, do ponto de vista do interesse para a economia nacional, o projeto apresenta-se igualmente falho, gerando conflitos nas áreas de controle profissional atribuídas, por lei, a determinadas categorias, fato que por si só, desrecomenda o acolhimento da matéria.
Desta sorte, levando em conta que a Lei n"' 4.769, de 9 de setembro de
1965, jã regula convenientemente os aspectos consubstanciados no projeto,
opinamos em consonância com a ComisSãO- de Legislação Soc_ial, ou seja,
pela rejeição da matéria.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1982.-:-: José Richa, President~
Gabriel Hermes, Relator- Lenoir Vargas- José Fragelli - Milton Cabral
- Luiz Cavalcante - Bernardino Viana - Affonso Camargo.
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CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
Ata da 41• Reunião do Conselho de Supervisão do PRODASEN
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Aos dezoito dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta e dois, às
9:00 horas, na sala de reuniões da Terceira-Secretaria do Senado Federal,
reúne-se o Conselho de Supervisão do PRO DAS EN, sob a Presidência de S.
Ex• Senador Itamar Franco, Terceiro-Secretário do Senado Federal e Presidente do Conselho de Supervisão do PRODASE't\. Presentes os Conselheiros
Dr. Aiman Noguei"ra da Gama, Vice-Presidente do Conselho, Dr. Nerione
Nunes Cardoso, Dr. Pedro Cavalcanti D'Albuquerque Netto, Dr. Luiz Carlos Lemos de Abreu e Dr. Rui Oscar Dias Janiques. Abrindo os trablhos, o
Senhor Presidente do Conselho solicita a leitura da Ata da reunião anterior.
Esta, após alida, é aprovada por unanimidade, Em seguida, é dada a palavra
ao Diietor-Executivo do PRODASEN para que exponha a situação do Sistema de Endereçamento. Utilizando-se de transparências o Diretor-Executivo
apresentou longa exposição sobre as dificuldades do PRODASEN para atender adequadamente a demanda dos Senhores Parlame_ntares com relação a
utilização do Sistema de Endereçamento. O Diretor-Executivo aborda aspectos relativos as diversas medidas tomadas desde que assumiu a Direção Executiva do Úrgão. Analisa os impactos pela demora no atendimento das necessidades parlamentares, a previsão de inclusão de documentos no cadastro de
endereçamento, impossível de ser absorvida pela digitação interna do Orgão,
as despesas envolvidas com a digitação exteirna dos documentos de endereçamento e as diversas alternativas para absorver esta demanda. Conclui a exposição propondo o seguinte plano de ação: homologação de contrataç_ão de
serviços externos de digitação; implementação de recursos: aprimoramento da
capacidade do parque computacional e adequação dos setores produtivos do
PRODASEN: digitaçilo e controle de qualidade. Após discutir a matéria, o
Senhor Presidente designa o Conselheiro Pedro Cavalcanti D'Albquerque
Netto para elaborar relatório a ser encaminhado ao Excelentíssimo Senhor
Presidente do Senado Federal, expondo o problema. Passa-se em seguida ao
assunto referente ao Plano de Equipamentos do Prodasen para o biênio
82/83. A palavra é novamente concedida ao Diretor-Executivo que aborda o
assunto a partir das diversas estatísticas levantadas pelo Órgão a respeito do
desempenho atual do parque computacional do PRODASEN, demonstrando
estar os equipamentos atuais no final de sua capacidade, exigindo expansão.
Apresenta, então, os estudos elaborados pelos órgãos técnicos do PRODASEN a respeító de alternativas -:apazes de, a curto prazo, minorar as dificuldades atualmente sentidas neste aspecto. A proposta feita pelos setores competentes do PRO DAS EN apresenta como principal elemento a instalação de
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um novo computador que passaria a funcionar em paralelo ao atual. Este
novo computador seria alugado, uma vez que se trata da única solução viável
no momento, capaz de satisfazer as necessidades comptuacionais do P_RODASEN por um período de 01 (um) a 02 (dois) anos, no mâximo. O DiretorExecutivo discorre ainda sobre as várias providêncías que são necessárias
para a implantação do plano sugerido, durante o biénio 82/83, iil.clusive no
aspecto relativo ao orçamento necessário. O Conselho entende, por unanimidade, que o PRODASEN deve obter j_unto á Secretaria de Planejamento da
Presidência da República- SEPLAN, os recursos necessários à viabilização
do Plano de Equipamentos apresentado. O Senhor Presidente passa, em se.
guida, à apreciação do próximo item da pauta, relativo ao Plano Diretor do
~PRODASEN, bíênio 8~/83. É concedida a palavra ao DiretOr·Executivo que
discorre rapidamente sobre o assunto, descrevendo os tópicos referentes ao
Plano. O Senhor Presidente solicita aos demais Conselheiros que analisem o
planejamento apresentado, sugerindo medidas que possam aprimorá-lo. Designa, ainda, o Conselheiro Nerione Nunes Cardoso para emitir parecer
sobre o assunto. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente
passa à análise da proposta orçamentária do PRODASEN para I 983. Após
longas apreciações sobre o assunto, inctusive no aspecto relativo ao teto proposto pela SEPLAN, o Conselho determina, por unanimidade, que o PRODAS EN apresente à SEPLAN a proposta conforme elaborada, acima, por.
tanto, dos tetos estabelecidos, uma vez que representa as reais necessidades
do órgão e as diretrizes do Conselho de Supervisão. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião. E, para constar, eu,
A na Maria Merlo Marengo, Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei a
presente Ata que vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do
Conselho. Brasília, 18 de maio de 1982. -Senador Itamar Franco, Presidente
do Conselho de Supervisão do PRODASEN - Aünam Guerra Nogueira da
Gama- Pedro Camlcanti D'Albuquerque Netto- Nerione Nunes CardosoL ui= Carlos Lemos de A breu - Rui Oscar Dias Janiques.
Ata da 42• Reunião do Conselho de Supervisão do PRODASEN
Aos vinte e sete dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta e dois,
às 17:00 horas, na sala de reuníões da Diretoria-Geral do Senado Federal,
reúne-se o Conselho de Supervisão do PRODASEN, sob a Presidência do
Dr. Aiman Nogueira da Gama, Diretor·Geral do Senado Federal e VicePrcsidcntc do Conselho. Presentes os Senhores Conselheiros Dr. Pedro Cavulcanti D'Aibuquerquc Netto, Dr. Nerione Nunes Cardoso, Dr. Luiz Carlos
Lemos de Abreu e Dr. Rui Oscar Dias Janiques. Abrindo os trabalhos, o Senhor Presidente, em exefcício, submete à apreciação o processo PD-0090/824, da divisão de Suporte Técnico e Operações - DSO, que solicita autorização para contratação de serviços de digitação para o Sistema de Endereçamento. O Dr. Aiman Nogueira da Gama, relator do processo, lê seu longo
parecer concluindo que os elementos essenciais da licitação foram atendidos,
que a Tomada de Preços deve ser cancelada por ser prejudicial aos interesses
do PRODASEN, que está devidamente justificada a dispensa de nova Iici •
tação nos termos da legislação em vigor para o Órgão e no resultado do acer~
to feito com as três (03) únicas firmaS que compareceram ao proCesso licitatório, uma vez que este se revelou do interesse do erário. O parecer é, portanto, favorijvel à adoção das providências sugeridas pelo Dirctor-Exccutivo do
Órgão, ou melhor, pela dispensa de licitação e contratação imediata, para a
execução dos serviços, das três (03) firmas presentes à licitação. Após longas
discussões e esclarecimentos prestados pelo Diretor-Executivo e pelo relator
do processo, o parecer é aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor
Presidente franquia a palavra aos Conselheiros presentes. Não havendo quem
queira utilizá-la, o Senhor presidente dá por encerrada a reunião. E, para
constar, eu, Ana Maria Merlo Marengo, Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei a presente ata que vai assinada pelo Senhor Presidente e demais
membros do Conselho. Brastlia, 27 de maio de 1982. ...,-- Aiman Guerra Nogueira da Gama, Presidente do Conselho de Supervisão do PRODASEN em
exercício- Pedro Cava!canti D'Aibuquerque Netto- Nerione Nunes Cardoso
- Luiz Carlos Lemos de Abreu- Rui Oscar Dias Janlques .
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ANO XXXVII- N• 093

BRASlLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ l 9, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,

Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 69, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei nº 1.917, de 12 de janeiro de 1982, que Hfeajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores d_os Tribunais do Trabalho e dá outras providências".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto,Iei n• 1.917, de 12 de janeiro de 1982, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores dos Tribunais do Trabalho e dá outras providências".
Senado Federal, 30 de junho de 1982. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 70, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.916, de 8 de janeiro de 1982, que "reajusta os vencimentos, salários e proven-

tos dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Dis-

•

trito Federal e dos Territórios" .

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.916, de 8 de janeiro de 1982, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Oficios Judiciais da Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios".
Senado Federal, 30 de junho de 1982. -

Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

SENADO FEDERAL
-sUMÁRIO
1- ATA DA 98• SESSÃO, EM 30 DE JUNHO DE 1982

1.2.3- Fala da

!.1 - ABERTIJRA

~Referente

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República

-Nos 126 e 127(82 (n' 260 e 261(82, na origem), restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.

...

1.2.2- Comunicação
-Do Sr. Senador Ferreira Filho, refere-nte ao seu afastamento do
exerérJ.o do mandato de Senador.

Pres_~dênç_~l!

ao afastamento do Sr. Sen.ador Ferreira Filho do exercício do mandato pela representação do Estado de São Paulo, a fim de desempenhar função prevista na Constituição e no Regimento Inte:ffio, e
convocação do segundo suplente, Sr• Dulce Salles Cunha Braga.
1.2.4 - Prestação do
Salles Cunha Braga

compro~isso

regimental e posse da Sr• Dulce

1.2.5- Discursos do Expediente

SENADORA DULCE BRAGA. como Líder- Significado para S.
Ex• do mandato que ora assume. Postulados que animarão S. Ex• no desempenho de seu mandato.

2492 Quinta-feira

]9

DIÁRIO DO CONGRE;SSO NACIONAL (Se<;io 11)

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Lider - Anãlise dos
acontecimentos políticos verificados no decorrer do primeiro semestre do
corrente ano.
1.2.6 - Comunicação
Da Sr• Senadora Dulce Braga, referente ao seu nome parlamentar e
filiação partidária.
1.2.7 - Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n9 !34/82, d:e_ auto_ria __ do Sr. Sel}ador
Nelson Carneiro, que introduz alteração na ConSolidação das Leis do
Trabalho.

1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Resolução n9 183/81, que autoriza o_ Gove_tn,o ct,_o_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. Apreciação sobre~tada por falta de quorum,
para votação do Requerimento n9 123(82.
-Projeto de Resolução n'i' 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 consolidada. Votação adiada por falta de quoru_m.
-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 divida coTisolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'i' 25/82, que auturiza~a Prefeitura Municipal de Alexãnia (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 autorila a Prefeitura Municipal de ltabira (SP) a elevar em Cr$ 29.745.360,00-çvinte e nove milhões setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta cruzeirÕs) o inoniante
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 mi~, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. :VQtaçã.o adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n9 108/81, que autoriza o GOv~rno do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões,
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 240/81, que autoriza a· Prefeitura Municipal de Coxim (MG) a elevar em CrS 12.356.000,00 (doze milhões, trezen,
tos e cinqiienta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n_9 30/82, que autOriza a Prefeitura Municipal de Araguafna (GO) a elevar em Cr$ 159.638.841,00 (cento e ciriqíkrita
e nove milhões, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e um
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n'i' 80/82, que autoriza a Prefeitura Mut:Jicipal de Tocantinópolis (GO) a elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três
milhões, trezentos e setenta e um mil, trçzentos e vinte e ()ito cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 218/81, que autoriza o Governo do Estado de Minas Getàis a elevar em CrS 988.603.570,49 (novecentos e oitenta e
oito ~ilhões, seiscentos e três mil, quinhentos e setenta cruzeiros e quarenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto-de Resolução n9 221/81, 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 montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto e Resolução n9 14/82, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Jaciara (MT) a elevar em Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta mi-
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lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida cons_oJidada. Votação adiada
por falta de quorom.
- Projeto de Resolução n9 59/82, que autoriza o Governo do Estado
do Rio de Janeiro i elevar em Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões,
setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
:_ Projeto de Lei do Senado Q'i' 13 j19, de autoria--do Senador M_auro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciãrio, na forma que especifica. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do SeQado n9 329;so. de autoriã do ~enador Cunha
Lima, 4ue mOdifica dispOSitiVO -da Consolidação das Leis do Trabalho,
para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tam~
bêm integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorum.
_- Projeto de Le~ do Senad.9 !19 1_64/81, de autoria do Senador Luiz
Viana, que declara ao Marechal-do-Ar Eduardo Gomes Patrono da Força
Aérea Brasileira. Votação adiada por fatla de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 352/78, de autoriã do Senador Accío-_
o l)':_,I:'_~lhq_,_que _dispõe sobre a ação de alimentos. ~otação adiada por falta_ de
quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 255/80, de_ autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei ri9 5.480, de i o de agosto de
1968.__disciplina0do o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadores
avulSOs. Votação~adiadã por- falta de quorum.
-Projeto de Lei .do Seriado n9 362/79, de autoria do Senador Humbe!to Lucena,~que alte'ra dispositivO-da Le(n9 6~718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada pOr falta de quorUm.
-,~ P~oj~to de_ E,esolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cirico milhões e setecentos_ rilií CrUUiros) o mõiltánte de sua --cHViàa Consolidada. Apreciação
sobrestada por falta de quorum para a votação do Requerimento n9
309(81.
.
-Projeto de Lei do Senado n' 309(79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispÕe sobre o -exercícíO da 3.uàiforia cóntá_l:lll e dã outras providências. Apreciação sobrestada por falta de quorum para a votação do Requerimento n' 35(82.

•

•

•

•

1.4- DISCURSOS APOS A ORD~M DO DIA

SENADOR NELSON CARNEIRO --Posicionamento de S. Ex• a
respeito da apreciação dé pedido de empréstimo formulado pelo Estado
_do Rio_ de_Jane~ro,_ ~ propósi!o de-riOtíCias publicadas na Imprensa sobre o_
assunto.
SENADOR ALEXANDRE COSTA, em questão de ordem- Solicitação à Mesa da inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Resolução n9
102/82, que aiitoriza o Go.verno_ Qo I;stado de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo.

•

O SR.- PRESIDENTE- Esclarecimentos sobre o pleito formulado
pelo Senador Alexandre Costa.
SENADOR HUMBERTO LUCENA, em explicação pessoal- Posição -do PMDB com relação ao pedido de empréstimo formulado pelo
Governo do Estado de São Paulo, face conceitos sobre o assunto emitidos
na presente sessão pelo Seriador Nelson_ Carneiro.
SENADOR ALEXANDRE COSTA, em explicação pessoal- Adu#fldo novas considerações à solicitação feíta anteriormente à Mesa, face o
pronunciamento de seu antecessor na tribuna.
SENADOR JOSE L!NS, em e!ql1icação pessoal-Acordo de Liderança firmado entre os Partidos para a apreciação des pedidos de emprés~
timos formulados por Estados e Municípios.

•

SENADOR JOSE L!NS- Resposta ao discurso proferido no Expediente da presente sessão pelo Senador Humb~rto Lucena.
_
SENADORiRANCO MONTOIÚJ ...,.-Violação de correspondência
enviada a S. Ex• pelo Presidente da República do Equador.
SENADOR JOSE FRAGELLI- Observações sobre o quadro polítiMato Grosso do Sul.

co do Estado do

SENADOR LOMANTO J0NIOR- Anâlise sobre a crise que se verifica na lavoura cacaueira.

•
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SENADOR NELSON CARNEIRO- Confronto entre os índices de
inflação e o rendimento das cadernetas de poupança.

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Correspondência recebida
do Departamento de Temperança da Associação Paulista da Igreja Adventista do 79 Dia, de apoio à campanha desenvolvida por S. Ex•, contra
os malefícios do tabagismo.

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
Do Sr. Henrique Santillo, pronunciado na sessão de 9-6-82.
Do Sr. Gabriel Hermes, pronunciado na sessão de 25-6-82.
Do Sr. Evelásio Vieira, pronunciado na sessão de 29-6-82.

SENADOR HELVIDIO NUNES- Realização da convenção do Diretório Regional do PDS do E_s_tado do Piauí. Inauguração do Educandârio João Emílio Falcão Costa, na Cidade de Teresina-PI.
SENADOR MARTINS FILHO- Distorções que estariam ocorrendo no quadro político brasileiro e, em particular, no Partido Democrático
SociaL

3-SECRETARIA-GERAL DA MESA
- Resenha das matérias apreciadas de 19 a 30-6-82.
4- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CENTRO GRÁFICO
DO SENADO
-Ata de reunião do Conselho.

SENADOR RAIMUNDO PARENTE -Apelo ao Superintendente
da SUDEPE no sentido da revogação de portaria que proíbe o aumento
da frota pesqueira do Amazonas, a fim de que aquele Estado possa
beneficiar-se de recente decisão do BNCC no tocante à abertura de crédito
para o financiamento da atividade pesqueira.

5- MESA DIRETORA
6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE; PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 98~ SESSÃO, EM 30 DE JUNHO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDitNCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO E ALMIR PINTO

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

Jorge Kalumc- Eunice Michiles- Raimundo Parente- Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Alberto
Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Uns~ Agenor MariaMartins Filho - Humberto Lucena - Aderbal Jurema - Nilo CoelhoJoã-<r Lúcío- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy
Magalhães- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso -·João Calmon- Hugo
Ramos- Nelson Carneiro - Ãlano Barcelos- Tancredo Neves- Dufce
Braga- Franco Montoro- Henrique Santillo- José Fragelli- Evelâsio
Vieira.

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciainós- nOSSOS trabalhos.
O Sr. 19-Se_cretârio :Pi'ocederã à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados.

N• l26j82 (n' 260(82, na origem), de 29 do correnié, referente ao Projeto
de Lei n'!' 14/82-CN, que acresce os efetivos do Exército- em tempo de paz.
(Projeto que se transformou na Lei O'!' 7.006, de 29" de junho de 1982.)
N9 127 í82 (n9" 261/82. na origein), de 29 do corrente, referente ao Projeto
de Lei n.,. 12/82-CN, que cda cargos de juiz federal no Quadro de Juízes da

•

Justiça Federal de Primeira Instância, para os fins previstos no art. 123, § 29,
d~ Çonstituíção, e dá_ outras providências. {Projeto que se transformou na Lei
n' 7.007. de 29 de junho de 1982.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) cação que serã lida pelo Sr. {9-Secretário.

Sobre a mesa, comuni-

É lida a seguinte

Senado Federal, em 30 de junho de 1982
Sr. Presidente:
Em cumprimento aO disposto no art. 43, alínea "d", do Regimento Interno do Senado Federal. tenho a honra de comunicar a V. Ex• que a partir
~-~ _
_presente data me afasto do exercício do mandato de Senador pelo Estado
de São Paulo a fim de, nos termos do estabelecido no art. 36 da Constiúiição,
asSur.;·Iir o cargo para o qual fui noffie3.do, de Secfetário dos Negócios da AdminiSti.:lCão daquele Estado.
Atenciosás saudações, - Ferreira Filho.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em decorrência do afastamento do ilustre Senador Ferreira Filho do exercício do mandato pela representação do Estado de São Paulo, a fim de desempenhar função prevista nos
arts. 36 da Constituição e 43, b. do Regimento Interno, a Presidência comunica ao Plenário que assumirá o mandato o 29-s"uplente, Senhora Dulce Salles
Cunha Braga, uma vez que a licença concedida ao titular, Senador Amaral
Furlan, se estenderá até 29 de outUbro, períodO superior a 120 dias.
O SR. PRESIDE;\/TE (Jarbas Pa:.sarinho)- S. Ex' se encontra na Casa
Mesa o ri!Spec_tivo diploma, que será publicado de acordo
com o- disposto -=-no· Regimento Interno.

e

enc~inhou ~
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E o seguinte o diploma encaminhado à Mesa

l9illlo ma
~

~

de
.$rgundo ;õupfcntc de ;::i:1mlor na Repúúlím pdo
::Estudo de ,;55 o;paulo (Onfcrído a sua E;mltncía a
,Senhora Bulcc .;Jallcs il:unha )3rago
3::.marn da 9m da .Stss~o da l!olffiio !Jcitm.J, de primriro dt smmhro de
mil noomntcs c smnt~ c alta, de driçãa de .Segundo P:oplcntc dt .Sm<~dor da
'Rcpúb~!ra~;~ :Esta~~ ::São :@:;._~tQ? na por~J,.-_/t!:lti\la e: candidata

&Jüc~§ llCcS~rrlu[JJ'!:!Ja

9:a primtiro di<~ do rnts de smmbro, do ano dt mil nollmntcs c .m:tttltil c oito,
nil c.tapital do :Estad!l de .S~o {3aulo, as noue horas, rcunfu·st õ- l!:o!tgi:J
~ldtoral, no 1_31cn~rio da 9-.ssrrnb!C!a :Ccnts!ottlla, so~ a dtrcçá!l do sru
~rcsidrntc, :Brpurada l1at<:l <Bale, t dos .Ztui:táríos conllidados, ~cpurodos
ilfllllo nuncs da .Sir!Ja, 1..Ua!drmar :Coprs fmaz t :Cmil .9.dib Ro::.uk. na
cnnformi~~dc

da- d!tpo.ttn n:t

;Em~ndl

G:o.n:titudcnal númtro oito, de ro.torzc de

de mil mlllmntos c setenta t sm, que deu ~ol.la rcdoçdo·a!l ort1gíl nm
da l!onsriruíc~o federa!, Hgulamtntada p;:lo :t;)ccrcro·!~i nünicro mil quin~mros c
quilrtnta c trts, de rarorzc de aúril de mil tiDl.ltcrmos c smnta t sm;
proccdcn·st a rlciç~o de
a~ril

.5tgundo .Supkntc de ,Smdor dil 'Rcpúbl!ra pelo 3.:sroda de São 1_3tmlo
t ctnqurnta c dois membros do (!olfliiD :EIE!torat
a rhamJdil hum mil c llintr c sw: membros tendo s!d!l apuradGs
bum mü t \li!!:fr_.Ç?dois lJot~-~..9m~\S do {ll!.f.i? maio:f~JI.!0.lura, pari 9: candidata
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ror;:~!

dt hum mil du::.mtos

rrspond~rom

->'iJI)',

~u

lCI(§Al
( ll U\Si;f}·tr.n~6'
("
X' ,).)...
~a
,9)
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'

!nstríto ptla 91lança ncnnllJdora l1Jdonal, que foi pror!amadll [ rltitil

.srnundo ~t:p!mtc dt ,5tr.(!i!Dr d~ 'Rt~úOlirJ pdo ~tada dt ;5Jo ;r?:w!tl
para mmr o maHdata lllJ p~ríodo a lnlctar·st a primdro de fcnmtra de mil
nanmnros c zmnra t nouc r a tcrmln~r a trinta r hum Ur: jant!ra dt mil
twUtmttos t oitenta c cito, pelo que !iC !lu: ronfm o prmmc Blp!om!:, cm
(
nome da cEolfJ.iÜl ~!dtorol. ,

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Designo os Srs. Senadores
José Uns e Agenor Maria para comporem ComisSão que deverã introduzir S.
Ex• em plenãrio, a firn de prestar o compromisso regiriúmtaJ. -(Pausa.)
Acompanhada da Comissão designada, dá entrada em plenário a
Sr• Duce Salles Cunha Braga, prestando junto à Mesa o seguinte
compromisso regimental:

"Prometo guardar a Constituição e as leis dO País, desempenhar
/ealm~nte o mandato de Senadora que o povo me conferiu e
sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil".

jief e

(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Declaro empossada,
Senadora da República, a nobre Senhora Dulce Salles Cunha Braga, que
integrarâ, no Senado, a representação do Estado de São Paulo.
A partir deste momento S. Ex• passarã a participar dos ttabalhos da
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Lins.
O SR. JOSÉ LINS - Sr. Presidente, acabamos de receber na nossa
Bancada a Senhora Dulce Braga que falará agora, por cessão da palavra,
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) V. Ex• delega a palavra,
como Líder, à Senadora Dulce Salles Cunha Braga. S. Ex• tem a palavra.
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A SR• DULCE BRAGA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, nobres Senadores da RepúbHca, nobres Srs. Deputados que me
honram com sua presença também:
Ao assumir a cadeir<~, de Senador_a. da República, nesta Casa protegi"da
por Cristo,-eu o faço na Convicção de que -me restava ainda uriia lnissão a
cumprir.
Julgava encerrada minha carreira política quando, por motivo de saúde,
deixei de candidatar-me a Deputada Estadual, pela 4• vez consecutiva, após
ter exercido a vereança pela cidade de S.ão Paulo por 2 mandatos.
Rebuscando a inemória, reconheço que iniciei a vida pública, graças ao
idealismo de meu pai, lá no sertão de São José do Rio Preto, dele herdando a
vocação pela polítiCa--que- desde muito nloçã me atraiu-, aO ·mesmo tempo em
qtie exercia o magistério, carreira difícil, porém, gratificante. São longos anos
percorridos, em que no exercício de sucessivos mandatos legislativos, tentei
prestar serviços ao meu povo, ao meu Estado, acreditando ter espargido
sementes em solo fértil.
Sempre aceitei o desafio do voto, buscando no eleitor alguém a quem eu
devia prestar contas, sem comercializar consciências.
l:loje, confesso, meu Presidente, cqm timidez _e humildade, aceito novo
desafio ao ocupar, durante 4 meses, a cadeira pertencente ao nobre e ilustre
Senador Amaral Furlan que, por mais de 20 anos militou na Câmara Federal
e também a vaga aberta pela licença do eminente Professor Manoel
Gonçalves Ferreira Filho, cujo trabalho à frente da Secretaria de Estado da
Administração, S. Ex• não pode interromper. Emérito professor de Direito
_Constituciol}alt como foi mufto bem dito na sessão do S.e:nad_o_ e da Câmara
Federal, hoje _de manhã, pelo meu ex-colega, Deputado Cunha Bueno, que
me estã prestigiando com a sua presença e que lá fez uma referência muito
amável, mUito gentil, a este respeito, aproveito a oportunidade para dizer que
S. Ex•, na Secretaria de Cultura, fez um trabalho verdadeiramente
extraordinário.
Mas, continuando: Emérito professor de Direito Constitucional e viceGovernador na administração anterior, S. Ex• teria o ensejo de brindar esta
Casa de leis com seus notáveis conhecimentos jurídicos e políticos.
Neste momento, para mim, histórico, em que, na manhã de hoje -,
como jã disse - se reuniu Q Congresso Nacional, Câmara e Senado, a fim de
homenagear, em sessãq sol~ne, o cinqüe!Jtenário da epopéia
co_nstituciõnal_ista de 1932, considero-me feliz pela coincidência de também
hoje aSSI.!mir o mandato de senadora _da_- República por São Paulo.
Homenageio a mUlher paulista de 32, nas pessoas da Dr• Carlota Pereira de
Queiróz, a primeira Deputada do Brasil e da notável Professora Carolina
Ribeiro, recentemente falecida. Através delas, heróicas figuras da Revolução
Constitucionalista, desejo estender esta saudação a todas aquelas que lutaram
pelos ideais de liberdade democrática que São Paulo tentou oferecer a todo o
Brasil. E desejo lembrar também que, se muitos morreram nas trincheiras e
no decurso implacável dos tempos, não morreu, é imortal o ideal paulista que
jamais se entregou e nunca sucumbiu sob o poder da força de qualquer
ditadura. A prova cabal desta assertiva se personifica nos ilustres
componentes da Comfssão das Comemorações do CinqUentenáriO da
revolução de 1932, que culminarão no dia 9 de julho, corri a presença já
confirmada, em São Paulo, do Exm'? Sr. Presidente da República, João
Fig"t.reiredo.
O intelectual do ano, o novo Príncípe dos poetas, Paulo Bonfim, vem
traduzindo, através dos anos, em vários poemas, o cantar épico da Revolução
imortal. Eis um deles:
Enquanto houver injustiça,
EnqUanto houver sofrimento,
Enquanto a terra chorar,
Enquanto houver pensamento,
Enquanto a história fa!ar,
Eriquaiito existir beleza,
Enquanto florir paixãO-,
Enquanto o sonho for sonho,
Enquanto o sangue for sangue,
Enquanto existir saudade,
Enquanto houver esperança,
Enquanto os mortos velarem,
-É sempre 9 de julho!
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Chego ao Senado Federal, acreditando na restauração plena do regime
democrátícO, propoStO cOID determinação pelo eminente Presidente Joã_o
Figueiredo, fiel aos mesmos ideais pelos quais um dia- há 50 ·an-os passados
- São Paulo se ergueu etp nome do Brasil, para defender a lei e implantar a
democracia, sob o impériO de uma constituição.
Trago em meu pensamento -Um pequeno programa de trabalhos que
pretendo defender ao lado__ de tantos outros, de autoria dos nobres Senadores,
que acim:a -dos Interesses -menores, da política partidária, comprometo-me a
apoiar.
Ressalvadas as dificUldades inerentes à atividade parlamentar, como
mulher é natural que a deferida contra as disciimliiaÇões que ãinda resistem à
lógica dos fatos. Não sou feminista e por isto convido os nobres Senadores a
lutarem ao meu lado, como eu estarei ao lado deles em tudo o que for útil,
bom e conveniente ao povo brasileiro.
Assim, reitero ser oportuna a criação do Ministério para Assuntos da
Mulher e da Família. Da mesma forma, de _hã _muitos anos yenho
reivindicando a aposentadoria proporcional da mulher aos 25 anos, quando o
homem jã a tem cinco- anos antes da integral, hã muitos anos. Sem ser
feminista, li.ltando_ao lado do homem, pelos direitos da mulher, pretendo
também encampar a luta pela valorização dos Municípios, hoje tão
sacrificados na redistribuição da renda nacional.
Lembro que estarei atenta na defesa do empresariado nacional,
particularmente da pequena e média empresa, visando a sua capitalização.
Lutarei, como sempre, nobre e grande Senador J arbas Passarinho, pela
alfabetização_- mi_riha bandeira de tantos anos passado~_- pela educação e
pela cultura, em tudo que lhes diga respeito.
Finalmente, neste momento desejo prestar uma homenagem a este ser
tão menosprezado, tão esquecido, tão enganado e que sempre mereceu o meu
maior respeito: quem serâ ele? Ao eleitor, a esta criatura que ainda não se deu
conta da força que tem e que possui, em suas mãos, o poder de ajudar a
construir o País, ou seja, o poder do voto, consciente, honesto e coerente com
o patriotismo iilato do brasileiro, Ao eleitor, as min.has homenagens e ~o
Estado de São Paulo que, com orgulho e desprendimento representarei, o
meu compromisso de corresponder, com trabalho e fé, à confiança que me foi
deferida.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?

A SR• DULCE BRAGA -

Quinta-feira l<' 2495

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Cóm grande honra.

O Sr. José Lins - Nobre Senadora Dulce Braga, a Bancada do PDS
exulta com a presença de V. Ex• que aqui chega num dia particularmente
importante para o Congresso Nacional e para o País, o dia em que
comemoramos o cinqüentenãrio da Revolução Constitucionaljsta de 1932;. V.
Ex• chega, jã de saída, levantando ban~eiras de grande significaçã~ para o
povo_ brasileiro. Isto mostra a sensibilidade de V. Ex• como política que é, e
certamente, mais uma vez, São_ Paulo tem nesta Cas_a___u_m representante à
altura do grande Estado. Nestes tempos de Copa e de vitórias, nobre
Senadora, vem o PDS fazer, através de V. Ex•, o seu segundo gol. A segunda
mulher Senadora do nosso Partido. Fizemos um primeiro gol; O PMDB fez
dois. Voltamos a empatar o jogo com a encantadora e eficiente presença de V.

llx•
A SR• DULCE BRAGA .,... Muito grata pelas palavras tão delicadas,
ditadas pelo grande coração, tão conhecido jâ, de V. Ex•

O Sr. Passos Pórto_- Permite V, Ex• um aparte, nobre_ &enadora Dulce
Braga?
A SR• DULCE BRAGA -:- Com grande honra.

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senadora, V. Ex• jã é a quarta inulher que,
nesta Legislatura, assume o .Senado da República: O Senado sempre foi
dirigido por mulheres. As assessorias maiores do Senado sempre foram
conduzidas pelo talento e pela cultura feminina. Nesta Legislatura o Plenário
jã está recebendo a quarta mulher, para honra de todos nós, para mostrar que
neste País, realmente, não hâ discriminação, sobretudo nestes tempos
modernos, onde a mulher· brasileira cada vez mais participa da sua vida
cultural. econômica e política. V. Ex•, realmente, chega nesta Casa precedida
pela fama de uma grande representante do povo paulista, como Vereadora,
como Deputada Eztadual. V. Ex• é uma líder que penetra neste Senado com
uma biografia que, sem dúvida alguma, irá honrar a mulher paulista e a

mulher brasileira. Receba, portanto, a minha saudação e do meu Estado, pela
alegria de tê-la neste dia, quando o Cong-resso Nacional rememorou os 50
anos da Revolução Constitucionalista de São Paulo.

A.--S,-:Rf

DU:LCE_,aRAGA- É_com respeito e emoção que ouço suas

palavras, nobre Senador.

O Sr. Nelson Carneiro -

Perm_it_e V. Ex• um aparte'?

A SR• DULCE BRAGA -

Com grande honra.

O Sr. Nelson Carneiro -_Nobre Senadora Dulce Braga, não posso
deixar de me congratular com a sua presença nesta Casa, porque nÕ seu
programa figuram algumas daquelas preocupações que durante muito tempo
foram e até hoje são ainda as minhas preocupações. Te-nho a vaidade de dizer
qUe, quanto me foi poSsível~ através-de uma árdua luta parlamentar, consegui
abrir clareiras para a mulher num campo difícil que era aquele em que se
projetavam apenas os interesses e as diSposições favoráveis ao homem. Mas,
ao lado disso, V. Ex• recorda a determinação da fixação em 25 anos da
aposentadoria v"oli.tntária e propor'Cioilal da mulher, tese que desde 1968,
ju-nüúriente cOm o Deputado UlysseS gllirilarães, venho defendendo na
Cânia"ra dos DeputadoS-e ãqui também no Senado. Cheguei até a apresentar
emenda constítuciónal que não logrou aprovação. Finalmente, e isso nle é
muito caro, V. Ex• me faz voltar à juventude, aos 22 anos, quando parfieipei
do Movimento ConstituCiOnalista na· Bahiéi em favor de São Paulo e, em
conseqüência desse Movimento, juntamente com 517 acadêmicos, 7 ou 8
catedrãticos e alguns homens polítiCoS do melhor quilate- e aqui eu recordo
o nome do Senador Luiz Viana, dentre os membros desta Cas_a ~
participarrlõ-s do tnóVimenro-de 22 de agosto de 1932.: Em conseqUência, vim
deportado· para o Rio de-Ja"neífO riiim ~pOrão de navio. A vida mudou tanto
que-- eu acabei, depois de duas vezes Deputado Federal pela Bahia,
representante daquela terra que me acolheu tão generosamente e a que tenho
procurado servir com a ni8.íói:' digriidade. Agradeço a V. Ex• pelas emoções
que me traz e, ptinCípalmente por recordar aqUeles dias distantes do
Movimento Constitucionalista, que devem estar sempre presentes aos nossos
olhoS e diante de-nós como Um exemplo, principalmente como um estímulo,
para que, muito cedo, se restaure integralmente a vida democrãtica no País.
Agradeço a V. Ex• a oportunidade da sua presença e o ensejo deste aparte.
A SR• DULCE BRAGA- Por estas palavras, pela sua ação e pela sua
vida é qUe V. -Ex;- tem merecido o respeito não só de todos os seus
companheiros mas do povo brasileiro. Quero relembrar a V. Ex•, também,
que foi uma comissão aberta por sua aUtoria, uma Comissão de Inquérito do
Senado e da Câmara Federal sobre as discrímiriações c_ontra a mulher, que eu
tive a grande honra de, tratando dessas discriminações, propor o Ministério
que trata dos assuntos da mulher e da família que, pela Relatara Lygia Lessa
Bastos foi acolhido e proposto em suas resoluções. Portanto, se tenho tido
essa constante bandeira, devo a V. Ex• também.

O Sr. Franco Montoro- Permite V. Ex• um aparte?
A SR• DULCE BRAGA -

Com grande honra.

O Sr. Franco Montoro -

Por delegação da nossa Liderança, Senador
Humberto Lucena, em nome do Partido do _Movimento Democrático
Brasileiro e como Senador por São Paulo, seu cole-ga e seu amigo, eu quero
trazer a nossa palavra de acolhida, e ao mesmo tempo dizer que a lembrança
feitã, ·neSte- m-omento, por V. Ex• sobre os ideais da Revolução_
ConstitUCiónaliSfa ae--lgJz,- e- de- otifro lado, da luta para eliminar- de nossa
legislação as medidas que ainda permailecem de discriminação contra a
mulher, dão bem o sentido de_ uffia presença que certamente marcará, nesta
Casa, a luta pelos grandes ideais de justiça e de liberdade, que são uma das
grandes aspirações_do povo brasileiro. V. Ex~ honrará o Senado e São Paulo
no cumprimento desse magnífico programa que acaba de definir. As nossas
boas-vindas à colega Dulce Salles Cunha _Braga.
A SR• DULCE BRAGA '- Aquele que admiro, não sei se pela
inteligência Ou peJo coração, é que fez ditar essas palavras à amiga de tantos
anos.

O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex• permite um aparte?
A SR• DULCE BRAGA -

Com grande honra.

O Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senadora Dulce Salles Cunha Braga, é
com muita honra. e direi mesmo com muita alegria que assisto a sua estréia
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no Senado da República. Tive o privilégio de conhecê-la na casa de um amigo
comum, de saudosíssima memóría~ na residência daquela figura que fez da
sua vida um trilhar permanente, constante. Se alguém me pedisse que, agora,
eu pintasse o retrato de um homem público, eu não teria vacilação, eu
retrataria a figura de um amigo que é muito caro para V. Exf -e-pã.ra mim:
Antônio Sílvio da Cunha Bueno.
A SR• DULCE BRAGA ___:_ Neste instante pediria a V. Ex•, se
pudéssemos, fazer 30 segundos de silêncio em homenagem a ele que estaria
aqui nesta momento. (Pausa.}
Muito obrigada.
O Sr. Lomanto Júnior - Vejo, contemplo V. Ex• com aquele mesmo
entusiasmo da Vereadora admirável que conquistou o respeito do povo de
São Paulo, da representante de São Paulo, tantas vezes na Assembléia
Legislativa, e agora V. Ex• atinge, sem dúvida alguma, as culmil_lâncias da_
mais alta corte legislativa do Pais. E atinge por justíça, pOltjüe, se há alguém
que fez jus a este lugar, por um passado de lutas, por afirmações que a
credenciam entre as figuras mais talentosas da política paulista, é V. Ex• que,
agora, chega para defender teses que coincidem, para alegria minha, com as
próprias teses cjt.ie veilho defendendo na vida pública: a valorização da
mulher. Precisamos, urgentemente, reformar o nosso Cód_igo Ciyil, para que
ela tenha as mesmas igualdades, os mesmos direitos que o homeni.. Mas eu
não quero a mulher afastada do Parlamento, ao contráriO. Ainda anteontem
fui informado de que o parlamento sueco- tive oportunidade de con:versar
com alguns representantes- dos 350 integrantes da casa de leis da Suécia, 98
eram do sexo feminino. A mulher precisa estar aqui à frente dos governos,
dirigindo com a inteligência e o coração, trazendo este potencial adni.iráyel de
serviços que pode prestar à Nação brasileira. Vejo V.. Ex• defendendo o
municipalismo, filosofia política que nos uniu desde os primórdios. Temos,
insistentemente, mostrado à Nação que ela não caminharA celeremente, que
ela não caminhará com a agilidade e a rapidez que desejamos, se não
compreender que, enquanto houver um município pobre a Nação ainda não
estará enriquecida. Cumprimento V. Ex• e com os meus votos de boas-vindas,
a sua permanência nesta Casa, tenho certeza, será de alegria, de satisfação,
ouvindo as mensagens corajosas que V. Ex• acaba de enunciar nesta Casa,
defendendo aqueles princípios que defendeu na Assembléia Legislativa e na
Câmara de Vereadores de São Paulo. Particularmente, é um dia de alegria
para mim contemplar na tribuna deste Senado Dulce Salles Cunha Braga.

A SR• DULCE BRAGA - Obrigada, nobre Senador, pelas palavras
que vêm do seu coração e chegam ao meu.
O Sr. Aderbal Jurema - Permite V. Ex• uma rápida intervenção, uma
vez que o tempo de V. Ex• está praticamente esgotado, conforine o aviso da
Presidência?

A SR• DULCE BRAGA - Com grande honra para mim.
O Sr. Aderbal Jurem a- Pernambuco não poderia deixar de se associar a
esta festa de inteligência- que O Senado assiste com a posse de V. Ex•
Pernambuco de Clara Camarão, na expulsão dos holandeses, Pernambuco de
Maria QUitéria, na Guerra do Paraguai, Pernambuco de Mariana Amália,
que organizou batalhões de mulheres para prestarem socorro aos feridos
daquela mesma guerra e Pernambuco que hoje,_ nesta Ca:s_a, saúda à
representante de São Paulo como a uma irmã. Nós que fundamos, em 1827,
os primeiros cursos jurídicos do Brasil, a Faculdade de Direito, o Curso
Jurídico de Olinda e o Curso_ Jurídico de São Paulo, unidos pelo Direito_e
pela fé na democracia, nós recebemos V. Ex• com uma salva de palmas em
nossas corações. (Palmas.)

A SR• DULCE BRAGA- Meu Presidente, eu lhe pediria que me desse
mais- alguns minutos, para poder agradecer a essas palavras que me têm sido
dirigidas.- pãiãvras que me tocam o coração e que me dão forças para que
possamos realmente trabalhar, aprender com os Srs. e trabalhar.
Pediria, para term-inar,- Sr. Presidente, V. Ex' vai me desculpar, nós
estamos começando, engalinhando, não sei se é do protocolo, mas e_u
precisaria agradecer a presença que estou vendo aqui, em plenário, da
Presidente do PDS de São Paulo, Dona Guiomar Milan Sartori, a qual veio
representando as mulheres do Comitê, para estar aqui na nossa posse.
Sr. Presidente, agora V. Ex' vai me desculpar, mas ao finalizar, eu vou
pedir licença a V. Ex•, vou pedir licença a este grande Presidente Jarbas
Passarinho, a quem eu tanto admiro há tantos anos, para, como mulher,

Julho de 1982

saudar, não na sua pessoa, mas na pessoa de sua grande, ilustre e culta
esposa, Dona Ruth, às esposas de todos os Senadores com assento nesta
Casa. E estendo minha saudação muito carinhosa à querida Senadora Eunice
Michiles, minha amiga dileta de muitos anos e à Senadora Laélia de
Alcântara, do Es.tado do Acre, com quem espero excelente relacionamento.
Finalizando, Sr. Presidente, à imprensa, falada e escrita, esse poder livre
e respeitado, peço a indispensável colaboração para que eu possa trabalhar.
Aos funcionários do Senado, reconhecidamente competentes, o meu boa
tarde e a certeza deles merecer a necessária cooperação para suprir as minhas
naturais e compreensíveis faltas.
E agora, com todos os Senhores, salve a bandeira do meu País, símbolo
da esperança do meu povo. Obrigda. (Muito bem! Palmas.- A oradora é
cumprimentada.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, como
Líder, ao nobre Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Quando assumi formalmente a Liderança do PMDB nesta Casa, em
princípios de março passado, antecipei que 1982 seria um ano
particularmente desafiador à capacidade de trabalho e à vontade de luta das
Oposições brasileiras. Isso porque, afirmava naquela oportunidade, não
seriam poucas, nem pequenas, as dificuldades, as fórmulas de laboratório e os
casuísmos elaborados no Palácio do Planalto para enganar o povo e,
conseqüentemente, vencer as Oposições nas próximas eleições de novembro.
Passados os primeiros seis meses do ano, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
como avaliar nossas previsões? Estavam elas corretas ou erradas? O que
revelaram os fatos? Qual o balançO que se pode fazer hoje~ ao fim desse
primeiro semestre de funcionamento do ano legislativo?
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não poderíamos deixar que mais um
semestre terminasse sem registrar aqui o que de fato vem ocorrendo no plano
políticO neste país. E para tanto não é necessário que as Oposições
respondam às questões que formulei. Até mesmo os representantes do
partido oficial nesta Casa haverão de admitir que o que assistimos- nos
últimos meses foi o Permanente esforço do Governo em dificultar a
manifestação livre da vontade popular, em falsear antecipadamente os
resultados das urnas, em impedir a qualquer custo a vitória das Oposições e,
até mesmo, em, autoritariãmente, impor" seus nomes ao Próprio partido
oficial, soterrando candidatos que emergiram autenticamente das bases
partidárias~

Além disso, Senhor Presidente, Senhores Senadores, há de se registrar,
não sem certa perPlexidade, o que impotentemente verificamos nestas últimas
semanas, junto ao clima de euforia- aliás legítimo- que cerca a realização
da Copa do Mundo de Futebol.
Serâ -por acaso;-oii-Simplesmerite coiilcidência, a absurda condenação
dos padres e posseiros em Belém do Pará? O processo "Kafkiano" de
expulsão do presidente da UNE? O retrocesso evidente do "pacote da
Censura"? E o que dizer da violência que é o "pacote de maio"- que o PDS
acaba de aprovar como Emenda n"' 22 à Constituição, pela imposição do
Planalto e pela força deste outro absurdo que é a Lei de Fidelidade
partidária'?
Será, pergunto Sr. Presidente, Srs. Senadores, será mera coincidência
que tudo isso esteja ocorrendo exatamente quando o povo brasileiro se vê
anestesiado pela paixão nacional número um; o futebol?
Será coincidência que estejamos ainda, exatamente nes-te mês de junho,
sendo também alvo de_ uma milionária campanha publicítáría Que insiste em
que tudo está bem e que vamos todos crescer juntos, quando até mesmo os
tecnoburocratas do poder se surpreendem com as altas taxas inflacionárias
que já se admite chegaram a 7% nos últimos 30 dias?
É de se perguntar, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, onde acaba a
manipulação do sonho, da fantasia e da ilusão, e onde começa a realidade
concreta, dura e sofrida de milhões de brasileiros?
O fato é que mais um semestre se vai dentro" aa propalada .. abertura" e
aí estão na realidade política concreta, ao lado das continuadas
demonstrações de força e de arbítrio do Governo, a Lei de Segurança
Nacional, a Lei de Imprensa, a Lei de_ Greve, a Lei Falcão, a Lei dos
Estrangeiros, o decurso de prazo, a fidelidade partidária, etc. etc.
Além disso, Sr. Presidente, Srs. senadOres, agora somos obrigados a
conviver também com as recentes modificações na Constituição - melhor
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diria na Cirta outorgada-- principalmente com o restabelecimento do
quorum de dois terços para sua alteração que, corno todos sabemos, pretende
impedir que o próXimo -congresso, onde o _Governo_ estã certo não terã
maioria, -pfomoVa; por exemplo, as eleições di retas para Presidente da
República.
Como observou com propriedade editorial da Folha de S. Paulo.
comentando a estratégia do Palácio do Planalto ... Não se pode negar que é
uma fórmula engenhosa. Infelizmente, não se pode negar também que é uma
fórmula que saca levianamente _sobre o futu_ro do País, çongelando-lhe as
instituições. políticas quando o equilíbrio das forças políticas nacionais
caminha para uma mudança acentuada a partir das próximas eleições.
Esperemos que tamanho engenho não resulte, afinal, no próprio impasse
institucional que o governo se diz preocupado em evitar."
Sr. Presidente, Srs. Senadores: Chegamos ao fim do semestre e o decreto
presidencial que determinou recentemente a recomposição do Conselho
Superior de Censura e o surpreendente - até mesmo para seto_res do
Governo - rigor das penas atribuídas aos padres e posseiros do Parâ, num
julgamento cheio de contradições e falhas, são indicadores d_e uma nova
disposição de arrocho e controle dos m~íos de comunic:ação, das
manifestações artísticas e políticas. Vale a pena, neste sentido, ler trecho da
nota oficial recentemente divulgada pela CNBB. Referindo-se ao julgamento
de Belém, diz a nota:
.... Este acontecimento c_onfirma a necessídade -de rejeitarmos a
aluai Lei de Segurança Nacional que continua sendo usada em
flagrante conflito com as normas fundamentais do Direito Comum
e do bom senso. Urge modificar tambéin toda e qualquer legislação
que, pouco a pouco, foi sendo penetrada pelas exigências
absolufistas da. Lei de Segurança Naciona.J, particularmente a
vigente Lei dos Estrangeiros.
Impõe-se uma reforma agrâria que_ de fato faça jUstiça e
reconheça os direitos fundamentais à propriedade de terra de quem
efetivamente nela trabalha.
Que estas exigências não fiquem esquecidas, sobretudo num
ano em que o povo é chamado à escolha de seus dirigentes pelo voto."
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não podemos naturalmente esquecer que este é um ano eleitoral.
Estamos hoje a exatamente quatro meses e meio da realização das eleiÇões de
15 de novembro e - parece impossível- sequer conhec_emos as regras finais
do jogo eleitoral. Até hoje não se sabe como serâ <fcêdula _oficial para o voto
vinculado. Não se sabe também o que serâ afinal "permitido" em termos de
acesso dos candidatos ao râdio e à televisão, elemento absolutamente
fundamental para o verdadeiro exercíciO democrático que ·se diz pretender
neste País.
Quanto à famigerada Lei Falcão, Sr. Presidente, Sr. Senadores, até hoje,
por mais incrível que pOsSa parecer, não foi revogada ou sequer reformulada.
Tudo o que se conhece são declarações contraditórias de membros do partido
do Governo e até mesmâ do Ministro da Justiça. Ora- se diz que nem mesmo a
reformulação é possível -em decorrência do grande número de candidatos a
cargos em uma eleição geral como , a de novembro próximo. Ora, ao
contrário, se fala em instituir a propaganda paga, o que seria evidentemente
um enorme retrocesso, principalmente pela possibilidade que se abriria de
novos abusos do poder econômico e de influência do Estado dentro do
processo eleitoral, jã sabidamente desvirtuado p~las constant~ leis
casuísticas que o Governo, temeroso, não cansa de promover.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao fazer este rápido balanço do semestre político, não posso, portãnto,
deixar também de registrar a estranheza do PMDB em relaçã.o a este
injustificável adiamento da defioição das _n_orm_a_s _que deverão reger a
propaganda dos partidos e dos candidatos nos meios _de çorm.inic~ção,
sobretudo quando se divulga - inclusive no âmbito internacional - a
imagem de um Brasil que vive tempos de- .. abertura" e se aproxima da
plenitude democrática. Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como serâ
possível a plenitude democrática sem o liVre acesso aos modernos meios de
comunicação, prinicipãis formadores de opinião pública nas sociedades
contemporânea's, meios dos quais o Governo, aliâs, se utiliza com tanta
avidez e freqUê-ncia?

Quinta-feira Jt 2497

Posso anunciar, todavia, que o PMDB pretende articular com os demais
partidos de Oposição, a partir de agora, uma Campanha de Mobilização da
opinião 'pUblica naci_onal, no sentido de ter assegurado o livre debate dos
problemas económicos, sociais, políticos e culturais deste Brasil-1982,
sobretudo no rádio e na ~elevisão.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apesar de todos os problemas apontados aqui e dos incontáveis
obstáculos que têm sido criados para as Oposições brasileíras nesse ano
eleitoral, o PMDB chega a julho confiante e marcha para as eleições de
novembro certo da vitória nas urnas_. Não pode mais haver dúvida de que o
povo, na. sua aparente íngenuidade, saberá distinguir entre o discurso
fantasioso do poder, que há mais de 18 anos aí está, e a proposta renovadora
dos candidatos da Oposição. Continuaremos em praça pública denunciando
o autoritarismo, as leis de exceção e_os casuismos eleitorais e eleitoreiros. E,
apesar do balanço deste primeiro semestre de I 982: ser outra vez negativo,
continuamos otimistas e confiantes na vitória das Oposições em novembro
próximo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) comunicação que vai ser lida pelo Sr. I 'l-Secretário.

Sobre a mesa,

E lida a seguinte
Em 30 de junho de 1982
Senhor Presidente:
Tenho a honra de cQmunicar _a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado de São Paulo adqtarei _o nome parlamentar abaixo consignado e
integra~ei" a- b3.ncada do -PAirtido_ oemocnftko Social.
Atenciosas saudações, - Dulce SalleS Cunha Braga (Assinatura por
extenso).
N orne parlamentar: Dulce Braga.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A comunicação lida vai à
publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei qu~ vai ser lido pelo Sr. }9-Secretário.

t lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO No 134, DE 1982

Introduz alteração na Consolidação das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. {9 É acrescentado ao art. 389 da_CLT, o seguinte inciso V, com
revogação de seus §§ 19 e 2<.>:
"Art. 389.

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

V - local apropriado para as empregadas guardarem, sob
vigilância e assistência; os seus-filhos no período da amamentação e
da pré-escola."
Art. 29
Art. 39

Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação.
Revogam-s~as disposições em contrário.

Justificação
A verdade é que a determinação consignada nos§§ l'~ e 29 do art. 3s-9 da
CLT, nunca foi suficiente para resolver o problema de guarda e assistência
dos filho:fdas mulheres trabalhadoras.
Começa que a medida nem é bem uma determinação, eis que fala em
empresas (ou estabel~~mentos) em que trabalhem pelo menos trinta
mulheres, com mais de- dezesseis_anos de _Idade ... etc., etc.
Ora, tais requisitos já são uma forma de as empresas contornarem a
obrigação, bastando, para tanto, que não contratem mulheres nas condições
previstas no§ }9, do art. 389.
Por isto que, ao contrãrio de deixar consignado na lei um dispositivo
facilmente burlâvel, estamos propondo que todas as empresas sejam
obrigadas, aproveitando para tanto o próprio caput do art. 389, CLT e,
apenas, acrescentando-lhe um_ inciso (sob n~r V).
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Com a providência esperamos regrar melhor esta medida de proteção
tanto à mulher trabalhadora, quanto a seus filhos em idade de amamentação
e de pré-escola.
Sala das Sessões, 30 de junho de 1982 -Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE !943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

... ' ... -. ........ -...... -.
Art. 389.

Julho de 19~
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Toda empresa é obrigada:

I a prover os estabelecimentos de medidas_ concernC!p.tes à
higieniza'çãO --dos métodos e -locais de -trabalho, tais como ventilação e
iluminação e outros que se fizerem neCessãrios à segU-ran-ça e ao éonforio das
mulheres, a critêrio da autoridade competente;
II - a instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários; dispor de
cadeiras ou bancos em número suficiente, que permitam às mulheres
trabalhar sem grande esgotamento fisico;
III - a instalar vestiários com armãrios indivi-duaiS Pi-i"vativos das
mulheres, exceto os estabelecimentos comerciais, escritórios, bancos e
atividades afins, em que não seja exigida a troca de roupa e outros, a critério
da autoridade competente em matéria de segurança e higiene (atualmente
segurança e medicina) do trabalho, admitindo-se como suficientes as gavetas
ou escaninhos, onde possam as empregadas guardar seus pertences;

IV - a fornecer, gratuitamente, a juízo da autoddade competente, os
recursos de proteção individual. tais coffio óculos, máscaras, luvas e roupas
especiais, para-~ defesa dos olhos, do aparelhO respiratório e da pele, de
acordo com a natureza do trabalho.
§ 19 Os estabelecimentOs em que trabalharem pelo menos 30 (trinta)
mulheres, com mais de 16 (dezesseis) anos de idade, terão local apropriado
onde seja permitiâo às empregadaS guardar sob vigiiâ-riciã. e aSsistênCia os
seus filhos no período da amamentação.
§ 2"' A exigência do § 19 poderâ ser suprida por meio de creches
distritais mantidas, diretamente ou medi3nte convêniOs, cOffi Outras
entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime
comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades
sindicais.

(Às Comissões de Constituição e Justica e de Legislação Social.)
O SR. PRFSIDENTE (Jarbas Passarinho)~ O projeto lido será publicado e remetido às comissões competentes.
O SR. PRFSIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está finda a Hora do Expediente ..
Passa-se à

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 !.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e JUstiça, pela constituCionalidade ejuridicidade, com
voto v"encido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.
3

Votação, em turno único, _do Proj_etq_ de Resolução.n9 26~, de 1981 (apresentado Pelá Comissão de Economia COrno conc_lusão de seu Parecer n9 1.452,
-de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Catariduva (SP) a elevar em
Cr$ 39.30Q_QQO,OO (trinta e nove milhões trezentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidad_a, tendo
PARECERES, sob n•s L'l53 e 1.454, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favoráveL

e

4

Votação, em turno úriico, do Projeto de Resolução n'i' 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 145,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexânia (GO) a elevar em
Cr$ 7.279.000,00 (sete milhõi!S, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s !46 e 147, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cilrâoso; e
--de Municípios, favoráveL
5
Votação, em turno único, do Projeto de Resoluç_ão n'i' 33, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer nO? 189,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira (SP) a elevar em Cri
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 Mwzic(jJios, favorável.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<1 279,
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 constitucíonalidade e juridicidade; e
- de Municfpios. favorável.

7

ORDEM DO DIA
Não há quorum.
Em conseqUência, as màtérias da pauta de hoje, todas pendentes de votação, deixam de ser submetidas à deliberação do Plenário, ficando sua apreciação adiada para a próxima sessão.

São os seguintes os itefis cuja apreciação é adiada:
Votação, em tur·no úriico, do Projeto de Resolução nO?I83, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' i .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 198!, da Comissão
_
-de Constituição e Justiçiz, pelã: ci:)nstitUdcinalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 123/82, do Senador Dir·ceu Cardoso, de audiência da Comissão de Finanças:)

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i'108, de 1981 (apresentado pela Comissão de ECohomia corii6 concluSão de seu Parecer n9 713,
- de 1981 ), que autoriza o Governo elo Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 10.027.899.252,79 _(dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida con·sol~dada,_ tendo
PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Jusiiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 240, de 1981 (apresentado pela Comissão de Ecqnomia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.342,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (MS) a elevar em CrS
12.356.000,00 (doze ~ilhões, trezentqs e cinqüenta e seis mil cruzeiros), o
montante de sua díYidaconsolid~da~ tendo
PARECERES, sob n•s !.343 e 1.344, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela Constitucíorialidade e juridícidade, com
voto vencido do Senador Hugo R~l.mos; e
-de Municípios: favorãvel.

2

9

Votação; em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 258, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.424,

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 30, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 178,

()
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de 1982)~ qUe autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína (GO) a elevar em
Cr$ 159.638.841,00 (cento e cinqüenta e nove milhões, seiscentos e trinta e
oito míl, oitoCentos e quarenta e um cruzeiros), o montante de sua dívída consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 179 e 180, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucion_alidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador DirCeu Carçloso; e
-de Munic{pios. favorável.

!O

•

Votação, em turno único, -do Projeto de Resolução n9 80, de 1982 (apresentado pela Comissão de Econ'C~rnta __çQmo conçJI:lsãi_.Qe $CU r.~ec~r f!.~~~?~·
de 1982), que autoriza a _Prefeitura Municipal de Toc_antinóp<?lis (GO) a elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quatenta e três milhões, trezentos e setenta e um
mil, trezentos e vinte c oito cruzeiros), õ montante de su~ d_ív!da consolidada,
tendo
PARECERES, sob nl's 424 e 425, de 1982, das Comissões:
-·de ConstitUiçãO-i!7ustiça, pela constiti.Icíónalidade ejuridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.
11

•

Votação, em turno único, do Projeto de R~soJução n9 218, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia çomo conclu~ão de seu Parecer._n9 1.270,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em CrS
988.603.570,49 (novecentos e oitenta e oito milhões, seiscentos e.tr.ês mil, quinhentos e setenta cruzeiros e quarenta e nove centavos), o montante d~ sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob o• 1.271, de 1981, da Comissão
-de Constituirão eJustiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do _Senador Hugo Ramos.
12

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 221, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conçlusão de seu Parecer n_9 1.276,
de 1981), que autoriza o Governo do _Es_tado_ do_ Ce_arâ _a elevar ell)__ <;:r$
25.. 239..000,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta ç nove ·mn cruzeiros), o
montante de sua dívida -consolidada, tendo
PARECER, sob o• 1.277, de.I981, da Coinissão
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade _e juridic.i_dadi. -13

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' l4, de 1_982 (apresentado pela Comissão de Econ_om_ia como conclusão de seu .P3recer n"' 39,_de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaciar_a _(MT_) a eley~r em CrS
360.000.000,00 (trezentos e seSsenta milhões de cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 40 e 41, de 1982, das Comissões:
-de Constituiçào_e JuStiç-a, pela constitucionalidade e juridicida,de; e
-de Munidpios. favorãvel.
14

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 59, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n"' 334,
de 1982), que autoriza o Governo do Estado do_ Rio çle Jaf!_e_irp -~_elevar em
Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões, setenta e nove_ milhões e duzen.
tos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, ÍendO
PARECER, sob n' 335, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucú:ma,lidade e jutidicidade.

•

15
Votação, em primeiro turno, do Projeto Qe Lei do.SeDado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Maur_o Benevides, que dispõe sobre-a conces&ão de
aposentadoria especial para o comerciârio; na Toimà ·que ·esp-ecmca, fendo
PARECERES, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
-de ConStituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável;
-de Sai1de, faVol'ãvel; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos SenadOres Bernardino
Viana e José Fragelli.

16
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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solidação das Leis do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas extras habituais também integre a remuneração, tendo
PARECERES; sob n•sJ.063 a L065, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiçã, pela constitucióltalidade e juridícidade;
--:--:-_de. Legisfaçâ_O~SfC~l,_ f~-v~rável; e

_--de Finan-çds~ f":V~~ãv_el ~

.. J7.
Votação, em primeiro turnO, âo Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981, de autoria- do Senador Luiz Viana, que declara o Marechalwdo-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, soh n<>s 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de éonstúui(Cio f. 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
Co-nstitUiÇãO e Justiça.
18

-votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do_Sen;:~.dor_Ac.cioJy_ Filho,_que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
- çfe ,Çonsti~uição e Ju~tiç~·~l'~la constitucionalidade ejurfdicidade_e, no
mérito, fa_~orãvel.
,_ -- '
-.19
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado _n9 2-55, de
1980, de __autoria do Senador ,Nelson ,Ç'arJleiro, que_ acrescenta dispositivos à
Lei n<? 5..480, de lO de.agoSto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhl!dores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a Ll99, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finaliças, favorável.
.20.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 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 FA VORÃVEIS,§ob!f!J././30a 1./33, de /98/, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
-de LegiSlação S"ociaj;
-de Sen'ico Público Ciwt' e

- !fe

Fina!!~as.

_U
DisCuSSão, em turno único, d6-Pt-ojeto de Resolução nll' 40, de 198f (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_Constit_uiç_ão é J~stlçcz. ~e~a constitucionalidade e jUridicidade; e
-de. Municfiio$. --favoráVel.
·
·(DependendO d:i Votação dO Reqüerime:Oto n9 309{81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso. de reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
22

Discussão, em prirrieiro turno, do Projeto de Lei do Senado nll' 309, de
1979"; dO ~Seriado r Gãbríef Hermes, que c:lisp5)e _sobre o exercício da auditoria
contábil, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, de 1981, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela -constitucionalídade e juridicidade;
--(j~_f...egis~qção So_cia/, fa~orâ_vel;
-de Serviço PúbÜco Civil,_ contráriO; e
-de Economia, favorável, com as Emendas de n9s I e 2-CE, que apre~
senta.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 35(82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discusSão para reexame da Comissão de
Serviço -Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Nelson Carneiro.

Concedo a palavra ao
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O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, -srs. Senadores:
A insídia, Sr. Presidente, tem mil pernas. Volto assim, constrangido, ao
motivo que ontem me trouxe à tribuna. Nunca os quatro Senadores fluminenses votaram contra qualquer projeto de empréStimo do RiO âe Janeiro, no
decorrer desses 4 anos, apesar das conhecidas divergências-partidárias. Nunca por eles foi sequer pedida verificação de quorum. O empréstimo de quase
30 bilhões de cruzeiros, talvez o maior já submetido à apreciação do Senado,
não fOi Objeto de prévio nem posteriOr entendimenfo; de que figurassem os 4
representantes fluminenses. No avulso, não hã qualquer fefefêriCia a pagamento a funcionário"S públicos. Tambêin o j:trojeto jamaiS foi sul;>metido à votação. O que se pretendeu aprovar, sem qualquer explicação, foi a inversão da
Ordem do Dia, quando não havia número -na Casa, como foi ãpuratlo em verificação não requerida por qualquer de nós. Na sissão de ontem, poucos foram os Senadores presentes, o que seria previsível no penúltimo dia do semestre de um ano eleitoraL O nobre Senador Ãlano Bafcelos fo-ri coriVocado pela
Comissão qUe aprecia a denúncia fOrmulada contra o Procurador-Geral e seu
voto não seria bastante para forrilar o quorum de 34, quando no plenãrio não
se encontravam nem 20 Senadores. Ontem, também se pedira preferêncía
para projetes semelhantes de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Mas
aqui também não estavam os quatro ilustres Senadores- peCniedebistas-daqueles Estados. Será que aqueles nobres parlamentares estarão também contra
seus Estados? A conclusão seria absurda.
Ainda ontem, por não haver ouvido sua bancada, o nobre Líder peemedebista, Senador Humberto Lucena, impediu que ~C apreciasse, na sessão extraordinária, um empréstimo para o rrietrô de São Paulo. Espero que ninguém venha a acusar o PM DB de ser contra o Estado de São Paulo. A insídia,
Sr. Presidente, tem mil pernas, tanto mais quandO se-a quer explorar para fins
políticos. Mas ela acabará desmoralizando os que dela se servem. (Muito
bem.')

O Sr. Alexandre Costa -Sr. Presidente-, peço a palãvra, pela ordeffi.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) dem, o nobre Senador Alexandre Costa.

Tem a palavra, pela or-

O SR. ALEXANDRE COSTA (Pela ordem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
V. Ex' anunciou a Ordem do Dia, mas o art. 192, do Regimento-fr,ItCrnO:
que me daria condições de propor o que cu desejo, iridependeria do número a
que V. Ex• se referiu. Assim, baseado no art. 192, do Regimento Interno,
peço a V. Ex• que mande incluir na Ordem do Dia o -ProjC:tá de Resolução n9
102/82.
V. Ex•, Sr. Presidente, como Ministro, como Governador, corild administrador e como grande homem público conhece o alcance deste projeto e
sabe dos prejufzcis que acarretarão sua procrastinaçã:O ao transporte de massa
no Estado de São Paulo.
E o que peço a V. Ex•.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a-palavra para uma explicação pessoal, diante do discurso do nobre Senador NelsOn Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Se V. Ex• me permite, gostaria de antes responder ao nobre Senador Alexandre Costa.
O Sr. Humberto Lucena- Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador Alexandre
Costa, eu agi escrupulosamente dentro do Regimento Interno, porque estando presentes apenas 20 Srs. Senadores na Casa, -rl~o há número -Pai-a deliberações. Conseqüentemente, nada que correspondesse à Ordem do Dia poderia ser apreciado. No caso,_ V. Ex' me faz uma ~olicitação, baseadQ no art.
192. Vou analisar a matéria e verificar em que ponto ela·se encontra, porque
para incluí-la na Ordem do Dia eu posso fazê-lo, como V. EX• sabe, desde que
ultimada a tramitação nas comissões. Casá_-_Corilfâtlo~ te_ríà·qu~_~ávtr aqui
um pedido de urgência ou um pedido de eliminação de in-terstíciO -para esse
fim. Isso requereria um requerimento e o requerimento não poderia ser votado por falta de número. Foi a razão-pela qual eu desde logo anun~iei que -a-s
matérias da Ordem do Dia estavam prejudicad_as.
O Sr. Alexandre Costa- Queria adiantar a V. Ex• que o pedido de interstício foi feito ontem, e então perdeu ã. razão de ser. A matéria estã inteiramente em condições de ser incluída na Ordem do Dia; razão pela qual eu solicitei de V. Ex•
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O SR. PRESIDÉNTE (Jarbas Passarinho)- A solicitação de V. Ex• será levada na devida consideração.
Concedo a palavra, para uma explicação pessoal, ao Lider Humberto
Lucena.

•

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.

_O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço a palavra para uma explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Com ~a palavra o nobre Se·
nado r Alexandre Costa, para uma explicação pessoal.
O SR. ALEXANDRE COSTA (Para uma explicação pessoal. Sem reviSà-ci-do orador.}- Sr. Presidente, fiquc;i satisfe_ito çoiias palavraS do nobie
Uder da Oposição, que vêm reforçar o -pedidO- que eu- fiz a- V. Ex'
Quanto ao Critério formado entre as Lideranças, de 50 milhões de cruzeiros, ele foi quebrado quando do pedidO- de inVersão para votar 39 bilhões de
cruzeiros de empréstimos ao Estado do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, não
fui consultado sobre nenhum acordo de Lideranças. Não sou contra o empréstimo do Estado do Rio de Janeiro, não sou contra empréstimo nenhum,
mas também sou contra a procrastinação de um projeto da mais alta relevância, porque V. Ex' sabe, cada dia que passa se multiplica o seu custo e a dificuldade de ser concretizado. Assim, como disse o nobre Líder, reforçando o
meu pedido, eu espero que V. Ex' defira o meu pedido e mande incluir na Ordem do Dia o Projeto n9 103 que cria-recursos para-o-término da construção
do metrô de São Paulo.

•

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu estou informado pela
Secretaria Geral da Mesa, que esSe projeto tramita no Senado há apenas quatorze dias, e, em conseqüência, não me parece ter havido procrastinação nenhuma, e seguramente, logo no começo de agosto, ele será objeto de deliberação.
O SR. ALEXANDRE~OSTA :__ -Não_e>tJ>u acusando a Mesa, Sr. Pre_sidente. Falei procrastinação das Bancada-s, não falei de Mesa.

•

O SR. PRESIDENTE (Jar!Jas_passariq!w1- V. Ex• estâ equivocado.
Não estou dando resposta a V. Ex• Estou apenas completando a informação
do Líder do PMDB.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Exato. Respondendo V. Ex• assim,
parece que acüsei, e ei.J sou obrigado -a- dizer a V. Ex• que não acusei a Mesa.
O SR. P~ESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Então, tiremos a aparên- ci3, pori}ue não tomei como acusação de V. Ex•
O SR. ALEXANDRE COSTA -

-o Sr. José Lins- Sr.

Muito obrigado.

Presidente, peço a V. Ex.' me conceda a palavra

para explicação pessoal.
O SR- PRESfDENTE (Jarbas Passarinho)- Estamos aqui no último
dia deste semestre, sem Ordem do Dia, e podemos ser - como os Srs. Senadores costumam chamar- liberais. O liberal, de modo geral, significa aquele
que rasga o Regimento.
O SR. JOSÉ LINS -

•

Jamais pediria isto a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Para explicação pessoal. a

palavra já foi" dada a dois Senadores.
·
Segundo o item V, letra "a", do art. 16 do Regimento do Senado, a palavra poderá ser concedida:
.. Em qualquer fase da sessão, para esclarecimento de fato em
que haja sido nominalmente citado na ocasião, em discurso ou aparte, não sendo a palavra dada, com essa finalidade, a mais de dois
oradores dur·ante a Ordem do Dia."

Concedo a palavra a- V.

Ex•,

par~ eXplicaçã~~ pessoal.

~O SR. JQSt UNS~ (Para explicação pessoal. Sem revisã<>do orador)

-_Sr. pre~idente, apenas uma pequena retificação na posição das Lideranças
no caso do acordo.
Fizemos um ac()rdo. Lembro apenas que esse acordo rlão impede que votemos em projeto de qualquer natureza. AssiJl! fico,u estipulado~ Apenas esses
projetas deverão ser escolhidos de acordo com as Lideranças. Significa que
poderemos votar projetas pequenos, grandes e até projetas sem moeda externa.
Em segundo lugar, há hoje uma angústia profunda em todos nós, por_que, mesmo com o acordo, não estamos conseguindo chegar ao objetivo a

•

•

que as Lideranças visaram, que era certamente dar vazão a um_ número .r._azoâ~
vel de projetos, e o que se viu é que não conseguimos votar nem mesmo os pe~
quenos projetos.
Portanto, a meu ver, hã necessidade de que as Lideranças voltem a enca~
rar o problema depois dessa experiência, coisa que só poderemos fazer em
agosto. Deixo aqui já colocada essa reivindicação do PDS, para que o PMDB
e os outros Partidos retomem esse problema.
O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSÉ LINS -

Concedo-o com o maior prazer.

O Sr~ Nelson Carnelro -

•

•

Pediria aperias que; quando esses acordos fossem feitos, se-tTVesse-ã gerlfileza de comunicar aosintegrantes das Bancadas
dos Estados essas decisões, porque a Bancada do Estado do Rio não teve ne~
nhuma informação, nem direta nem indiretamente, da resolução relativa a es~
ses empréstimos. Portanto, fomos inteiramente surpreendidos. Não teríamos
nenhuma dúvida em colaborar, se ti~Jéssemos sido iníormados. Evidentemente, compreendo as dificuldades das Lideranças ~m se comunicar com todos
seus liderados.
O SR. JOSÉ LINS - Nobre Senador Nelson Carneiro, V. Ex• tem toda
a razão. Esclareço que naquela época fizemos -contã.tos Com as Lideranças de
todos os Partidos aqui représentados. Acredito que aquela época V. Ex• aio~
da era do PMDB- é a íinj:>reSsão que tenho-, porque já faz algum tempo, e
somente agora V. Ex• mudou de Partido. Claro que V. Ex• merece toda a con~
Sideração, como todos os _outros Líderes.
O Sr+ Nelson Carneiro- Não só como Líder de Pa,rtido, como também
na posição de Senador do Estado do Rio, gostaria de conhecer antes.
O SR. JOS~ LINS- Volto a esclarecer que a nossa posição, hoje, é de
reanalisar essa matéria com o objetiv_o de servir a todos.
Era só, Sr. Presidente.

•

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins, por cessão do nobre Senador AdertJ:a(Jurema_.
O SR. JOSJi LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO J'OSTERIORMENTE.
.
O SR- PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli.
O Sr. Franco Montoro- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação urgente, com autorização do orador.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Tem V. Ex• a palavra.

•

•
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O SR- FRANCO MONTORO (Para uma comunicação. Sem revisão do
___ _
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho a obrigação de comunicar ao Senado que acabo de receber uma
correspondência dirigida em meu nome, que está violada. É uma carta do
Presidente do Equador, Hurtado, meu amigo pessoal. A carta nãq tem maiOr
importância, mas a gravidade estã no fato de a correspondência chegar as mi~
nhas mãos visivelmente violada.
Vou pedir aos responsáveis do Senado e aos Correios e Telégrafos que
informem se a nossa cóiTespOndência está sendo censurada ou violada.
Faço esta comunicação, dada a gravidade que o fato apresenta.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Almir Pinto) _::.-É direito de V. Ex•
Tem a palavra o nobre Senador José Fragelli.
O SR. JOSÉ FRAGELLI (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senãdores:
Há dias que eu estava para pronunciar este pequeno discurso sobre o que
ocorre na polítiCa do meu Estado - Mato Grosso do Sul.
Os fatos dos últimos dias, em torno do último pacote do Governo, tendo
eu a Presidência da Comissão Mista, tomaram-me todo o tempo, de tal modo
que só agora posso fazer um3 referência breve à convenção do PDS, ocorrida
no dia 13 de junho, na capital do Estado de Mato Grosso _d_o Sul. Foi um triste espetãculo, Sr. Presidente, como aliás já era de prever.
Quando o Sr. Presidente da República ,_Praticou a irresponsabilidade de
nomear para aquele novo Estado. como Governador, o Sr. Pedro Pedrossian,
talvez a fig-ura nacional, da política nacional mais conheçida como corrupta e
corruptor, nós sabiamos que todos esses fatos iriam se suceder.

2.501

Pois bem, Sr. Presidente. àquela época o ato do Senhor _Presidente da
República foi justificado como uma medida partidáii3-lndispensãvel ao forta~
lecimento de:> Partido do Gove~no, naquele Estado.
Abandonado desde oiníclo pelas IidêranÇas- mais destacadas de Matq
Grosso do Sul, ele convocou para a Prefeitura Municipal de Campo Grande,
a Capital, o Deputado Levi Dias, que então se_encçmtrava no PMDB, como a
única mineira de leVar para si, p-ara ·a nova situação estadual um político de
real prestígio eleitoral. Seduziu S. Ex' com a Prefeitura de Ca~po Grande,
com alguns postos no Governo, como a Secretaria de Educação, e, assim,
teve o apoio deste inegavelmente prestigioso políticO daquele Estado.
Mas, há dois meses, mais ou menos, irrequietO como sempre, Q Governador de Mato Grosso demitiu o Sr. Levi Dias da Prefeitura de Campc.Grande
abruptamente e sem nenhuma satisfação. Lançou um candidato ao Governo
do Estado, aliás pessoa digna, o Dr. Paulo Fagundes, mas que, não tendo nenhuma militância política, desde logo se viu, todos viram, que seria um candidato eleitoralmente fraco, embora - repito eu-- pessoa inteiramente digna,
inclusive, de exercer o cargo de Governador de Estado.
Segundo se diz. por imposição até do Palácio do Planalto, o Sr. Pedro
Pedrossian pôs de lado o candidato oficial)1lente lançado por ele ao Governo
do Estado, e optou pelo nome do Prefeito de Dourados, o Sr. Josê Elias Moreira, que, numa divisão de forças eleitorais há quatro anos, no Município de
Dourados, foi deito prefeito. Mas, a verdade é que seu conceito como políti~
co, não tendo a projeção do Sr. Pedro Pedrossian, naquele nível ético que todos nós conhecemos da fama dO atual-GoVCrnador de Mato Grosso, nesse
mesmo ·nÍvel está o Sr. José Elias Moreira. Por isso mesmo, Sr. Presidente, já
nQ dia 9 de juriho 1'· passado. os jornais anunciavam como iria ser a convenção do PDS e o Correio do Esíaâo, editado Õa Capital. já anunciava:
Um autêntico Hcurral de luxo" para o confinamento de con~
veriCíOnais durante os -três dias que a Capital estarâ movimentada
pela realização da convenção do PDS qi.Ie escolherá candidatos para
as eleições deste-ano, está sendo moiltado pelo governo do Estado.
São três andare_s em um.dos hotéis ri:Iais lUxuosos da Capital, onde
os convencion-aiS ~eceberão o m~lhor tratamento de tOda a rede hO~eleira do Estado, se-ndo preparados .. espiritualmente" para, num
grupo de quatro. votafem no domingo, na crinverição -pedessista.
4

'

Nas ''mordomias" da convenção

inclui~se

acompanhantes:"

-Isso tudo para impedir que os convencionais tenham qualquer contato
com o candidato Levy Dias que é combatidO pelo Governador e votem no
candidato oficial do Sr. José Elias Moreira.
Nesse mesmo dia 9, Sr. Presidente, o mesmo diário fazia essas apreciações mima notícia bem mafs longa, da qual quero destacar apenas este
ponto:
"que era intenção do Governo mObilizar a juventude democrãtica
social em benefício do Governo do Estado. Mas essa intenção foi
frustrada a partir do momento em que a Juventude Democrãtica
Social se dividiu com a intransigência do seu presidente, Denaslugo,
em não deixar o cargo para assumir uma secretaria de Estado .. "
Veja, Sr. Presidente, a chamada Juventude Democrática Social não con~
cordou com os métodos autoritários e de corrupção do governo do Estado
para levar adiante os seus propósitos na convenção do PDS e, por isso mes~
mo, não quis servir ao GOVeriió do est<!ÔO que teve qUe contratar um pessoal
numeroso para o serviço de recepção e os demais que se desenvolvem numa
convenção estadual.
Seja aqui dada uma palavra de estímulo a esses jovens do PDS que não
se dobraram às imposições dO-gOvernadOr, nem mesmo, vejam bem, tendo
sido ofereCid~ uma Secretaria de Estado ~ Presidente, da Juventude Democrática Social.
Dessa maneira, Sr. Presidente, foi preparada a convenção do PDS e jus~
tamente aquela pessoa dos corrilhos do Planalto - que convenceu o Presidente João FigueiiCdo a nomear o Sr. Pedro Ped.rossian- inquieto,_ sem 'd(!.vida, com as notícías nada animadoras que vinham de Mato Gross-o do Sul, o
Sr. Heitor de Aquino foi a Mato Grosso naqueles dias que precederam a con~
venção do PDS. como noticia ·o joril.al:
"'O secretário chefe da Casa Civil do governo do Estado confirmou a presença de Heitor de Aquino em Campo Grande e as suas

2502 Quinta-feira \'l

JUiho ••C! 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(SO<io II)

intenções. -.. Ele veio dar uma olhada na mOvimentação polÍtiCa que
está sendo feita", afirmou AugustO Maurício dã Cunha Menezes e
Wanderley. Na Casa Civil, entreümto, liãO- fõ-rã-rri liberadas informações acerca da estadia do "particular amigo" de Pedrossian na
Capital.
Assim, se vê, que o próprio Senhor Presidente da RePúbliCa, àtàtVês dO
seu Secretãrio Particular, Heitor de Aquino, meri1bro, também do Conselho
Político da República, se fez presente a todas essas manipulações do PDS,
ofiCial, dirigido pelo Governador do Estado, para esmagar a candidatura
Levy Dias.
D~s dos candidatos ligados a Levy Dias, Sr. Presidente, _dis~Cram-me:
"-Nós fomos derrotados pela mãquina montada pelo Governo do Estado, com o pessoal do jogo de bicho e da fronteira de
Ponta-Porã."
Eu não preciso dizer que o pessoal da fronteira de Ponta-Porã é o .Pessoal
do contrabando aceito, oficialmente, em Mato Grosso-do Sul. Essa banca foi
montada, ali dentro da convenção do_ PDS, para desviar votos de Levy Dias.
E, mais do que isso, Sr. Presidente, não só a pressão do dinheiro, ni.aS outras pressões, também, já eram anunciadas nO dia 11 de".) unho; conl.o a-testa o
Correio do Estado dessa data:
"Todos os convencionais estão sendo submetidos a pressões
violentas, por parte do governo e de seu eSquema de trabalho. Desse
regime de quase terror político não escaparam, ante ontem e ontem,
nem mesmo os prefeitos Pedro Ubirajara, de Aqi.iidauana e Antônio
Cordeiro, de Itaporã, formalmente rompidos com o governador Pedrossian e alinhados à dissidência de Levy Dias."
Vejam, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, se urna t3.1 pressão é exercida
sobre dois prefeitos, o que não fOi feito em termOs de pressão contra os demais convencionais. Mesmo assim, o candidato dõ GoVerno ·Pedrossian teve
62 votos na convenção e o Sr. Levy Días teve 55 votes na c-onVC:nção, perdendo apenas por sete votos. Com esse· dinheiro todo lançado nos dias que antecederam, no própriO dia e ali no recinto da convenção do PDS, e também
com essas ameaças praticadas pelo GOVerno -dO Estado em todo o processo de
preparação da convenção do PDS naqueles dias que aritecederam. Assim se
vê, se pode aquilatar, qual o real prestígio desse governador, Sr. Presidente,
que ali foi colocado- V. Ex's bem se lembram- quando o Ministro da Justiça em declarações à imprensa díiia que se mudava o Governador de Mato
Grosso por razões partidárias interilas. Em linguagem clara mUdava-se, segundo o Planalto, o Governador de Mato Grosso para reforçar a posição
político-eleitoral do PDS no Estado de Mato Grosso. Só o resultado dessa
convenção, Sr. Presidente, mostra como o partido do Governo, lideradO pelo
Sr. Pedro Pedrossian, caiu no conceito, não apenas do povo de Mato Grosso
do Sul, mas dos seus próprios correligionáriOs, obtendo, apesar de todos os
processos viciosos, uma vitória de apenas sete votos sobre o candidato oposicionista na Convenção do PDS.
Esse quadro de Mato Grosso do Sul, acho que é o que se apresenta na
maioria dos estados do Brasil ou em quase todos os estados do Brasil.
Eu não quero me valer, Sr. Presidente, de manifestações aqui feitas,
como a do eminente Senador Lomanto Júnior, que mostrou que processos,
até com certeza mais drãsticos do que esse do Governador do Mato Grosso
do Sul foram emprega~os na Bahia pelo Governador Antônio Carlos MagaR
lhães.
Então, podemos dizer que o PDS, através das convenções, marcha para
as eleições de 15 de novembro, usando de meios, de recursos que já o condenam, antecipadamente, no conceito e na consciência de todos os homens esclarecidos e honestos deste País.
O quadro de Mato Grosso do Sul, Sr. Presidente eu não tenho trazido
para o Plenário do Sen_ado, e acho que deveria trazer- o quadro de desagregação moral do conceito do· Governo perante a população sul matogrossense.
É uma tristeza! Ainda ontem, a Comissão de Constituição e Justiça
aprovou, por um voto, um empréstimo a Mato Grosso do Sul de 40 milhões
de cruzeiros, contra dois itens expresSOs das duas resoluções que regem a matéria. Vou mostrar aqui em Plenário como estão ali incluídas duas estradas,
que segundo o Governador de Mato Grosso do Sul deverão_ ser asfaltadas e
que hoje estão inundadas pelas cheias do Rio Paraguai, e com certeza assim
permanecerão, absolutamente impossibilitadas de serem trabalhadas durante
o resto deste ano e, pelo menos, até março do ano que vem. É por usar pro-

ce5sÕ&"C0lrio. esse de -enJjJ-réstímõs eril d6Iares para uma Obra impossível que
uril Governo como o de Mato Grosso do Sul cai verticalmente no conceito de
seus concidadãos.
O PMDB, Sr. Presidente, vai reafiZ:ar sábado sua convenção- no Estado
de mato Grosso do SuL Vai ser uma convenção simples, de brasileiros que se
op-õem a todo esse quadro da política naciOnal e do -Estado de Mato Grosso
do Sul. Uma convenção inteiramente liVre uma coitvenção a que todos comparecerão com a ·consciência tranqUila de com a vontade livre de se manifestar de acordo com as suas preferências, mostrando, portanto, a diferença básica, fundamental que existe, pelo menos no meu Estado, entre os dois Partidos. Eu dírlâ~ Sr. Pfesídenté~ -que essê eS~PeiãCUi(ú-i-isiC -da convenção do PDS,
no dia 13 de junho, não teria sido necessário se o Presidente da República não
tivesse praticado aquela irresponsabilidade de nomear para o meu Estado um
governador com a ficha ':1-egra do Sr. Pedro Pedrossian. (Muito bem!}

•

•

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, por cessão do nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. LOMANTO JÚNIOR (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadoies:
O objetivo deste meu pronunciamento, neste fim de tarde e também deste primeiro semestre de trabalho, é analisar a terrível, a grave crise que atinge
a lavoura cacaueira, um dos sustentâculos da economia da Bahia.
A _lavoura çacaueira, Sr. Presidente, é a mais importante do meu Estado
e uma das mais importantes do País. Diria mesmo que elas se constitui- em
num dos sustentáculos d.a economia baiana. Fonte geradora de divisas para o
País é também geradora de grandes recursos para a Nação, através dos tributos que dela são oriundos. Não vou analisar o comportamento da lavoura cacaueil'a nesses seus 200 anoS de existêiicia.-Pretendo focalizar, procurando
sintetizar ao máxíino, seus· prObfCmas nos -dias atuais.
Srs4 Senadores, a lavoura cacaueira, em 1959, produziu 154 mil toneladas de cacau e foi responsãvel pelo ingresso no País de 122 milhões de dólares. Vinte anos depois, graças à determinação do produtor, à assistênCia técnica e às vantagens oferecidas pelo Governo, através da CEPLAC, em 1979, a
lavoura cacaueira respondeu positivamente, produzíndo 362 mil toneladas e
fez ingressar no Pais, graças á. esse rC:Corde de prodUç3.o, cerca de 1 bilhão de
dólares. O Brasil que se colocava em terceiro lugar como País produtor de cacau, alcançou naquele ano, o ano de 1979, o lugar privilegiado de primeiro
produtor de cacau do mundo.
Os motivos do sucesso na obtenção dessa produção recorde, quer em toneladas, quer em divisas, deve-se ao esforço do produtor em primeiro lugar, à
motivação que ele recebeu do Governo Federal com subsídios para adubo e
inseticidas, a relativa facilidade de crédito, juros módicos, apoio técnico e assist~ncia da CEPLAC, o órgão responsável pdos -destinos da Lavoura cacaueira, e Sem dúvida ãlguma pelos preços compenSadores no mercado internacionaL
A economia cacaueira, Sr. Presidente, esúi vivendo a segunda maior crise
de sua história, e vou demonstrá-lo.
Em 65, quando tive a honra de dirigir os destinos do meu Estado, ela
atingiu o clímax, o recorde indesejável de ter os seus preços mais baixos do
mercado internacional, chegando à situação insuportável de o produtor não
ter condições, não ser remunerado, ameaçando mesmo abandonar a própria
colheita.
O cacau chegou naquela época a USS 16,90 por libra pes-o, foi a sua
maior crise. Naquele ano, a tonelada de cacau foi cotada em US$ 1,166.73 na
sua grande crise. Em 1977, quando o cacau atingiu seu maior preço por tonelada, veja a disparidade, Sr. Presidente, não hã economia capaz de suportar,
não há empresa, sobretudo empresa .agrâria, capaz de suportar essas osci-htções tão grandes. O cacau atingiu· em ·r97·7~ contrastando com o ano de
1965, US$ 6,974.00 enquanto, em 1965, I tonelada não passava de US
1,166.00. Em maio de 1982 nova crise vem ã:fíiigir, fundamente, impiedosamente, a lavoura cacaueira que é, repito, uma das grandeS fontes geradoras de
divisas para o País.
Esse cacau, essa tonelada de cacau vendida, em 1977, por US$ 6.964.00
atualmente estã em USS 1,430.00.
O Sr.. José Fragelli- Permite V.

El:' um aparte?

O SR. LOMANTO JúNIOR -

Pois não.

O Sr. José Pragelli --Saindo inteiramente da matéria que V. Ex• está
tratando, referente a esse grande produto nacional, que é o cacau, quero
referir-me apenas ao que V. Ex' ressalta, com toda a propriedade, que são es-
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sas viOlentíssimas OsCilações no preço dos nossos produtos. Quero mencionar
o que ocorre c_om a carne, agora. Há um mês, ou há um mês e pouco atrás, a
arroba de carne estava custando 2.200 ou 2.300 cruzeii'Os. Cheguei a vender a
2.500 há poucos dias. Depois de uma semana ou 10 dias, a tonelada de carne
fo1 a 3.500 cruzeiros. É como V, Ex• diz: não há produtor; não há empresa
que possa suportar oscilações tão violentas, para baixo ou para cim-a, com
perdas gravíssimas·. V. Ex• ainda estã fazendo referência ao preço do cacau.
oscilando com uma diferença de ano ou de anos, estou citando o exemplo da
carne, com oscilações de dias, no máximo um mês ou um mês e·mdo·. Quer
dizer, realmente, não temos uma política firnle que possa dar ao produtor
aquele estímulo necessário para que ele deixe de ser simplesmente um produtor, um homem que produza, mas que seja um produtor com produtividade,
porque quem não pode fazer previsão, não pode fazer melhoria do seu produto.- De sorte que o que V. Ex• fala do cacau, nós podemos estender talvez a
quase todos os produtos nacionais, por falta de uma coerência política e econômiCa.
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em apartamentos luxuosos fora da cidade ou fora do seu local de trabalho, o
lavrador o aplicou, diversifiCando o seu trabalho, criando uma pecuária que é
hoje orgulho para a Bahia.
Mas não ficou nisso s6. O lavrador diversificou a cultura, plantou o dendê, ele plantou a pimenta do reino, o cravo da lndia, ele plantou a borracha,
que hoje já se constitui, também, num dos sustentáculos para a própria ecOnomia do Estado.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte?

o SR. LOMANTO JÚNIOR- Concedo o aparte ao nobre Senador
Nelson Carneiro, velho servidor da região cacaueira e homem a ela muito ligado por longos e profundos laços.
O Sr~ Nelson Carneíro - Nobre Senador Lomanto Júnior, eu nãO
poderia deixar de louvar a oportunidade em que V. Ex•_ focaliza um dos
aspectos mais -graves da economia nacional e aquele que é o primeiro na
pauta das exportações e das produções baianas. Conheci, como V. Ex• disse,
e vivi na região cacaueira-;: por ela fui eleito, com os seus votos, duas vezes
para o Congresso N a~íon31. Ali plantei n~o só obras, escolas, luz elétrica,
mas principalmente plantei amigos, porque amigos também se planta. Plantei
amigos, que uns Deus já levou, outros, graças a Deus, ainda se conservam na
terra, para servi-la. Eu não poderia deixar de congratular-me _com V. Ex• no
momento em que faz esse apelo desesperado em favor de uma lavoura que é a
maior força de produção da Bahia. Sem o cacau, o problema econômico,
financeiro da Sabia será muito grave. V, Ex• faz muito bem em ressaltar e,
principalmente, em destacar que o homem que vive na região do cacau não é
um perdulário nem um preguiçoso; é um homem que luta de sol a sol e que,
ao plantar novas ativLdades, ele também semeou cidades que são primores na
região sul~baiana, que atestam não a fartura mas a necessidade, a
conveniência, o interesse· de viver na S!!~a própria região. V. Ex.• faz muito bem
em situar esses aspectos.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Meu caro Senador José Fragelli, sou
muito grato pelo aparte de V. Ex• A pecuária também eStã vivendo momentos de crise. Sabe V. Ex• que os preços da carne não acompanharam nem o
índice inflacionário do País, e essa alta a que V. Ex' se refere decorre exalamente do seu crescimento muito abaixo, repito, do crescimento inflacionário.
A lavoura cacaueira é diferente. Evidente que sofremos as especulações,
sofremos todos os tipos de impactos, porque é, sem dúvida alguma, um produto voltado exclusivamente, infelizmente é verdade, o nosso consumo interno é pequeníssimo e é uma lavoura voltada, exclusivamente, para a expor~
tação, e por isso estamos sujeitos a terríveis especUlações no mercado internacional. Tem havido uma incompreensão por parte dos países produtores. Havia um acordo internacional em que os países_ produtores acompanhavam,
eles tinham um mecanismo de defesa, mas infelizmente até esse acordo teve
encerrada a sua vigência. O Brasil e alguns países procuraram, por outros
meios, criar uma espécie de mercado regulador, a fim de que os preços não
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Eu agradeço muito sensibilizado o
atingissem a patamares tão baixos. Mas, mesmo esse mercado regulador, não
oportuno aparte do Senador Nelson Cai"ne1ro, profundo conhecedor e velho
teve o funcionamento desejado. Não podemos enxugar o mercado no que
servidor daquela região, onde tem, como S. Ex• bem disse, raízes plantadas.
tange ao excesso de produção. Com _a crise internaciOD:il qu_e: atingiu a quase
Nós acompanhamos o tfabaiho de V. E"x•, _como representante da Bahia e
todos os países do mundo, com outros produtos do tipo do cacau houve tamaC.ompanhamos o seu trabalho quando da Bahia saiu. COntinuou sempre fiel.
bém uma espécie de retração por parte dos nossos tradicionais compradores.
Se serve ao Rio de Janeiro com p entusiasmo que o carac.teriza e se serve ao
Com isso chegamos a uma situação difícil. O GOverno--nos convocou, ajudouBraSil cOffi ~~se patriotismá (iiie -todos nOS proclamamo-s e reconhecemos, v.
nos, ajudou à lavoura, deu-lhe assistência técriiCã, deU-lhe Crédito, e o produEx• nãO ·esqueceu o s_eu berço. a velha Bahia, a terra- que lhe viu nascer, V, Ex•
tor veio ao encontro dos desejos do Governo. Criou-:~e_ o PR_OCACA_U, que
tem sempre urria palavra, teni. Sempre Um terripó para dedicar àquela terra
era um programa capaz de elevar como elevou e colocou o Brasil como pri- cj_üe foi a inspiraÇão '(frinieira da_ sua_ vida, que o conduziu para o Congresso
meiro produtor de cacau do mundo, ultrapassando tradicfónais paJses p-rodutores. Com esse atendimento nQs_ªumentamos a pro_çli!_ção .erp. Illais Q_e 120%~ __ r~la primeir~ Vez_~ gúe -~~e_ac?mpanha com_ a111esma admiração. Servindo ao
Rio de Janeiio, Sem esquecer ã-Bãhia, v. Ei• serve aO-Brasil.
Desde o período anterior, em que a CEPLAC fOj instituída, foi Qrganiiada, a
lavoura estava em declínio, estava em grande decadência. Daí para Cá, coni a
Mas, continu-ando, bem disse o _Senador Nelson Carneiro: considerar-se
assistência técnica, com a compreensão dos lavradores, compreensão que
um lavrador de cácau um magnata, considerar-se um lavrador de cacau_ um
atingiu atê às raias do patriotisino, poi'qtie todOS Os rCCui"sós qUe a lavoura reperdulário é unia _injustiça. O título que a ele se_ deve dar é o de criador de
cebeu são recursos dados por ela, cada 100 cruzeiros, ou cada dólar produziriquezas. Ele_, sim,_ajudou a implantar o parque industrial da Bahia, ajudou a
do pelo cacau, o Governo retém 10%, antigamente era 15, passou a 12 e agora
implantar a grande pecuária dO Estado, ajudou a plantar cidades, que são
10%, exatamente para manutenção da CEPLAC, isto ê, um órgão qu:e não rehoje orgulho para a nossa terr:a. E ele_ continua, atendendo ao chamamento
cebe auxmo do Governo. Basta dizer a V. Ex.r que durante esses 25 _ano_s- de
do Governo, ele não se nega, por exemplo, a aumentar em 120%, em
sua existência o que a CEPLAC recebeu não sei se ultrapassou I0% de tudo
transfOrmar orgulhosamente o País, ·como fé~ em 1979, no primeiro produtor
que ela aplicou em favor da lavoura cacaueira. O restante foi autá-suSt_eritado
de caCau do mundo.
pelo produtor que retirou dos seus recursos própriOs,- da sua economia, do
Chega-me aqui uma n-olíCia,-ou-üma: infói-ófação, que, em março, Srs.
preço que ele vendeu para que, evidentemente, ele hoje tivesse o orgulho de
possuir lirh órgãó-que -êó iri.elhor do Brasil, em termos de agricultura. Não hã
Senadores, o cacau fo_i vendido para entrega futura a 5 míl cruzeiros a-arroba;
similar no País, e acredito na América Latina ·nenhum país tem um organishoje, desgraçadamente, o cacau está a 2 mil e 200 cruzeiros a arroba. Ora,
mo como a CEPLAC, com a sua: organiia:çãó, com um. exêtdto de técnicos,
uma conjUntura inflaCiOnária em ·qüé-ViVerij;õ·s, onde os impactos, justos aliâs,
de homens treinados para fazer a extensão rural, de homens treíii.a:dos para
sobre o salário se faz de seis em seis meses, uma política acertada do Governo
combater as doenças e as pragas.
para corrigir, pelo menos, o poder de pagamento, ou o poder de aquisiÇãO do
trabalhador, onde o adubo que era subsidiado pelo Governo, onde o
Pois bem, o lavrador de cacau, que o Senador Nelson CarneíiQ bem saiiisetic1da, qüe tãffibém era subsidiado, perderam essas vantagens, onde tudo
be, tem sido injustiçado e até, de certa maneira, malsinado ao longo do temrealmente subiu de preço, o cacau, em mrirço, era vendido a 5 mil cruzeiros e
po, considerado um perdulário, considerado um_hom~m que não poupou, um
em junho, ele está ao ayiltado preço de 2.20tr-Criizefrõs.
homem que, aproveitando os ciclos de alta de preço, este homem, ao invés de
Mas, prosSeguindo, Sr. Presidente; vamos defirilr o que conseguimos
aplicar as sobras da sua economia nesses r>erfodos de alta, esbanjou o dinheidetectar, no- que tange às razõeS que oifginaiarri a Crise de 82. Se o cacau, em
ro. Isto é uma terrível injustiça. Além da manutenção ·desse órgão modelar
78, produziu quase um bilhão de dólares, a crise se torna insuportável agora,
que é a CEPLAC, os produtores de cacau instalaram, criaram na região, diquando se sabe que a produção, em dólares, neste ano, serâ, talvez, de 400 a
versfficaram a sua atividade, e hoje a pecuária, na região cacaueir'a, é uma das
500 milhões. É a grave crise. Mas todas as crises têm uma caus-a. Por que a
mais modernas do País. Foi exatamente com o recurso do cacau, com a poueconomia CacaUeira chegou a essa SituaçãO? Detectamos as seguintes causas
pança, foi exatamente com o resultado do seu esforço que, ao invés de aplicar
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os preços aluais, em termos intefnacíonills, São o segúndo menor preço dos
últimos 32 anos; a suspensão dos subsídios para insumos, fertiliza.ntes e
corretivos, que estão serido vendrdos por pi:eços ·exorbitantes; o cacau de
hoje, a 2.200 cruzeíros, é preço alta menti:: gravoso; a difiCuldade de crédito; a
falta de correção nos financiamentos e investimerifos; deScilpitaHzando a
lavoura.
O Governo deve urgentemente atender aos reclamos da lavoura
cacaueira. Ela nunca negou aos chamamentos, aos apelos,_ aos convites do
Governo. Aos planos, às previsões, às metas o lavrador de cacau sempre
compareceu para atender, e até mesmo ultrapassar, as metas desejadas.
A situação, repito, está insustenfâvei" e agiãva-se a· cada dia. Já há
dificuldac.1e, Sr. Presidente, até do pagamento das folhas semanais aos
trabalhadores.
f: a declaração que lí, ontem, na Imprensa da Bahia, do dinâmico
Presidente do Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau, o Dr. E ver de
Almeida, cuja atuação, à frente daquele ófgão, coraJosa, .·destemida, brava,
vai fazendo-o um líder na região cacueiia porque, de SUa boca sai sempre uffi
clamor, a angústia e o apelo dramático dõs "que integram· aquela região
sofrida.
E ele quem afirma que agrava-se a dificuldade, e até há dificuldade para
se pagar as folhas semanais dos trabalhadores. O Governo deve, numa
atitude de rcciprocídade, deve e pode atender aos reclamos da lavoura do
cacau. Pois o agricultor, repilO, atendeu ao Governo quando este lhe pediu
que produzisse mais cacau~ Em 200 anos, Sr. Presidente, a Bahia plantou 400
mil hectares de cacau e, agora, nos últimos 6 anos, plantou 233. mil hectares.
Veja com que esforço, veja· com·· que prf:ssurosidade a lavoura atendeu aos
reclamos do GovernO parti atingir as metas prOgra:rriaâas: 400 ritil hectcirc!s em
200 anos, e 233 · inil hectares Restes últimos 6 anos.
O cacau tem a melhor organízaçâ·o agrícola do Pafs, façamOS .Justiça. A
CEPLAC é, sem dúvida alguma, um admirável organismo que deve servir de
modelo às demais organizações que dão assistência ·técnica no setor da
agricultura, dispondo de um modelar centro de pesquisa que não se limita
apenas a atender à lavoura cacaueira, mas que está em condições de dar
assistência a· ioda cultura tropical do País. Ela tem uma escola média de
agricultura, que tive a honra de construir no meu Governo, que é a inelhor
escola de nível médio de agricultura do País, a famosa EMARC, que é um
cadinho onde se forja, anualmente, um verdadeiro pugilo, uma verdadeira
plêiade de técnicos de nível médiO, pafit aJudar não só à lavoura cacaueira,
mas à pecuária e às demais culturas da região. Essa escola já "frutificOu não só
no fortalecimento desse exército de técnicos, mas ela própria já ajUdou o
Estado a implantar diversas outras esColas e, como eu disse, vem dando
assistência à seringueira, aO Cr3.Vo-dã-ínâia, aq déndê, à pimenta-do.:.·reino, e
agora recentemente ao guaraná, que vem se constituindo nUma grande
esperança para a economia daquela região porqtie, com o· mercado .bãstante
favorável e com preços compensadores, a pecuária, como jã-fiz referência, é
uma das mais avançadas, das mais modernas, não só da Bahia, mas do Brã:sil.
O Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau é constituído de
noventa presidentes de sindicatos rurais de produtores de cacau e trata da
política rural da região cacaueira. Uma Cooperativa Ceriiral de ExportaçãO
que, em 1979, ganhou o prêmio de maior exportador de cacau do Brasil. A
lavoura financiou a implantação de uma indústria de produtos de cacau, paga
uma taxa de sustentação ao Instituto de Cacau da Bahia, hoje a_utarquia do
Estado. Mantém com seus recursos uma organização dos comerciantes e dos
exportadores de cacau, a chamada CONCAUSA -. que substituindo a
CACEX é constituída pelos exportadores e assistida pela CACEX, que
controla a venda de cacau e fixa o preço em cruzeiios. Contribui para a
manutenção de um comitê de aumento de consumo de chocolate no Brásil,
constituído pelos industriais de chocolate brasileiro~
Mantém, através da CEPLAC um departamento na Amazônia, Sr.
Presidente, com recursos do lavrador de cacau da Bahia, retirados _da
minguada poupança. A CEPLAC mantém um departamento na Amazônia
cuja finalidade principal é pesquisar a principal, a mais grave ·d·e todas as
doenças que ataca a lavoura cacaueira, a chamada vassoura de bruxa, doença
que ataca os cacauais da Bacia Amazônica. Graças a DeUs, cilnda não sofrem
os baianos dessa doença que é uma doença refratãria a qualquer tipo de
combate.
O que pede a lavoura cacaueira ao ·Governo? Faço um apelo ao meu
eminente amigo Presidente João Figueiredo, que tem sido sensível aos nossos

reclamoS. Amanhã, pessoalmente, irei levar_essa reivindicação, amanhã_.._na
audiência que-Sua Excdênci~ me ~onceg~rã, que me honrou em concedê~ la,
eu irei levar .de viva voz os reclamos, as angústias e o clamor da região
cacaueira.
Mas o Go~rno, como resposta a tudo que fez e continuará fazendo pela
economia" e grandeZa riaciõrial e da Bahia de modo especial, por todos os
atendimentos que já fez e que fará, aos apelos do Governo a lavoura
_cacaueira pede antes de tudo, que o Governo continue sensível aos seus
problemas e à grave crise que a sufoca no momento. E essa sensibilidade
deverá ser concretizada da seguinte maneira; são os reclamos e os apelos que
a lavoura faz por meu intermédio, que tenho a grande honr~ de repreSentar
aqui, ilesta Casa, como homem da região, conhecedor e estudioso dos seus
problemas: prorrogar o débito da lavoura cacaueira, enquanto perdurar o
preço baixo internacional, como foi feito em 1965, quando a sensibilidade do
Presidente Castello Branco.....:... governava eu a Bahia e procurei o Presidente
Ca~tello Branco, cujo n?me pr~nuncio sempre com respeito e com saudade,
pro·curei-o e mostrei a dramática situação da ravoura - imediatamente,
convocou o Ministro Octávio Gouvêia de_ Bulhões, que era o Ministro da
Fazenda, convocou o Professor ~oberto. Campos, que era o Ministro do
Planejamento, e numa reunião, com a presença do Governador da Bahia e de
alguns representantes da regiã·o, o Governo foi ao máximo qUe desejávamos:
complementou o preço.
O preço .do cac~u. em termos de cruzeiro.- te.mbro-me como se fosse
hoje- não remunerava nem a: colheita, Sr. Presidente. O cacau vendido a 5
cruzeiros a arroba, o produtor praticamente: gastava 7 cruzeiros na colheita.
O Governo complementou -salvo engano, se houver algum engano é
pequenísS:iiTw ·-cerca de 2 cruzeiros e 50 centavos, estimulando o lavrador a
não deixar dei: fazer a colheita. Recordo-me que, nesse tempo, a Bahia não
tinha o Centro Industrial de Ara tu; a Bahia não possuía o Pólo Petroquímica,
a Bahia nâo. possuía a pecuãría que possui hoje; a Ii_ahia não possuía os
recursos de que hoje possui, porqu~. efeÚvamente, é um dos Estados que mais
progride na região nordestina, tem um potencial adffiirável de riquezas que
assegura um futuro promissor, a Bahia: só tinha, como bas.e de sustentação da
sua economia, o cacau·; pratica_ITlente ele contribuía com cerca de 60% para o
orçamento do Estado.
-
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O Sr. José Frage/li- Permite V. Ex• um aparte?

-o SR.

LOMANTO JÚNIOR- Com muito prazer.

o Sr.- JOsé"Fi-agel!i- Qi.tándO v~ E":' "me honrou cOm um aparte, hoje à

tarde, eu falei nurÕa política coerente d-o Gov~rno, e v_. Ex• agora traz um
? assun_to co,m _a,-,~edi_da tc:mtada J?e!Q~9'?~-e:rno Castello
Branco. Quando falo nuina política coerente, quero. d-4-er que o Governo
devia ter uma política traçada, predeterminada para e~frentar situaçõe~ cÕmo
essa, que V. Ex~ agOia expõe, sem a necessidade de apelos; quanse como que
tomando medidas automáticas frenfe a situaçõ·es d(:gva~tajosas e, às. _vezes,
di::sesperad"as co!TI~- e_ssa._ É a_ is~o que me re.fJ.r<?. E e_ssa política deveria ser
it_açada em todos os setorcs .. Quando me referi ao problema da carne, eu
também quis lembrar que pode_ e deve ser traçada uma política coerente Para
o probleffia da carne. N.ó~ prévemos agora um~ alia. Talvez vá longe o preço
-da. carne. Po~ quê'? Porqu~ não havendo uma política. fir:me.de atendimento às
necessidades desse setor produtivo,. houve a venda de matrizes~ de novilhas,
enfim, houve, e daqui por diante talvez, ~os Próximos cinco anoS, hajil uma
queda na produção pecuária, com a elevação dos preços, com os preços
vantajosos. Quando. ~ pecuária _normalizar a sUa produção e houver mesmo
um aurriento de produção, pelo ~enos quantitativo_e com certeZa qualitativo,
também, com a produtividade, nós, por falta dessa política coerente, nós
veremos novamente os preços baixarçm. A mesma coisa deve estar
acontecendo com o cacau, porque V. Ex• nos informa que essa produção
aumentou de 130%.

~xemplo; ilustra

O SR. LOMANTO JÚNIOR -

•

•

E verdade!

O Sr. José Frage/li- Quer dizer, se houvesse essa política esclarecida,
predeterminada poder~se-ia manter, senão grandes lucros, pelo menos IIlanter
num nível suportável toda a produção cacaueira. M~~. quero terminar o meu
aparte, congratulando-me com esse fato que V. Ex• cita e que para mim é
uma revelação, de que os produtores de cacau diversificaram grandemente a
prod_ução das ~uas terras. AntigamentÇ. o" Q.,e que se acusava o Brasil era de ser
um país monoCultor, monocultor de café em São Paulo, monocultor de
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algodão- no Norte, e assim por diante. E hoje nóS estamos vendo qUe os
produtores rurais, muito bem orientados, em quase todos os recantos do País,
cada qual com a produção típica do seu Estado, todos_eles estão procurando
diversificar a sua produção. E acho que se o produtor de cacau, na Bahia, estâ
suportando esses momentos de reveses, desses preços baixfssimos do cacau,
talvez seja devido, justamente, porque produzindo diversificadamente, com
esses outros produtos, ele está impedindo, possivelmente, a sua falência ou a
sua insolvência. Quero, portanto, registrar esSe espíi'it(f progressista dos
cacaueiros da sua terra.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Agradeço muito o aparte do Senador

•

José Fragelli. E entendi, compreendi perfeifãrriente o alcance do seu aparte. E
vou concluir o meu dis_curso, dentro em pouco, exatamente mostrando que há
uma necessidade imperativa de se criar urna política definitiva ...
O Sr. José Fragelli -

Perfeito!

O SR. LO MANTO JÚNIOR- "~a respeito, não 56 do cacau, pois sem
dúvida alguma, é ele um dos maiores produtos de divisas- do Pais, é um dos

•

•

maiores contribuintes para a balança de pagamentos do País. Então é
verdade, Senador José Fragelli, essa diversificação das terras de cacau, que
são terras especialíssimas. O cacau é uma lavoura muito eXigente e ocupa
uma faixã relativamente pequena no territ6río ·baiano~ que oferece aquelas
condições para o plantio desse produto tão exigente cjiralliO à terra, quanto
ao solo, quanto ao clima, enfim, hl necessidade dos tratos culturais. O cacau,
por exemplo, não suporta que não lhe sejam dados aos tratos culturais
índispensãveis; ele exige adubação, ele exige os inseticidas; ele também tem
doenças, tem pragas. Então, O Ca-caueiro é uma planta eXigentíssima.
E como a extensão territorial de solo em condições de receber a cultura
da lavoura cacaueira é uma extensão relativamente pequena, a diversificação
não correspondeu; é evidente que a pecuária tem dado sua Contribuição, mas
a pecuária também está em -crise. Então, as demais lavouras não são
suficientes para cobrir aquele projeto principal, aquela lavoura que é o
sustentáculo; ele passou a diversificar, mas ao nlesmo tempo ateri-dia ao
chamamento do Governo para plantar mais cacau a fim de que o Brasil
alcançasse o primeiro lugar, como efetivamente, há três anos atrãs, alcançou.
Agora, ele poderia ter diversificado, naquela época,-com maior intensidade.
Ele poderia ter plantado uma parcela maior. Mas era o cacau, sem dúvida
alguma, ainda era a melhor lavoura, a mais rentá.Yel, a ma~s produtiva.
O Sr. José Frage/li- A lavoura do cacau foi seduzida pelo namoro do
Governo, que agora o está abandonando.

O SR. LOMANTO JÚNIOR -

•

Não creio; Ex•, porque tenho

confiança, absoluta confiança de que o meu GoVerno, que nunca fa1tou como
Castello Branco em 1965, não faltou aos reclamos da lavoura cacaueira, João
Figueiredo não faltará em 1982.
O Sr. José Fragelli --Deus ouça V. Ex•!

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Como também apelo para a sensibilida-

•

•

de do Governador da Bahia, que tenha o mesmo comportamento que eu tive
em 1965, quando o Governo ofereceu a complementação. Era um orçamento
míriiino, -u:m· Estado paupérrimo, não é a Bahia de hoje, que tem um potencial
formidável, e jâ tem um orçamento que pode figurar entre os grand-es orçamentos das Unidades federativas brasileiras. Pois bem, naquela época de
pobreza, quando eu recebi o Estado com um atraso de quase meio ano de pagamento do funcionalismo, em 1965 eu ofereci, como contrapartida ao Governo, que dava uma complementa-ção de preço, o Governador da Bahia de
então, que é por coincidência o orador que nesta tarde vem apelar ao Goverw
no para esta nova crise, isentou do Imposto de vendas e Consignações, que é
o ICM de hoje, que era o imposto sustentáculo, que era o imposto bãsico do
orçamento do Estado, insentou por um prazo que có se encerraria quando a
crise fosse superada.
Felizmente não demorou muito; meses depois o mercado intern_a_cional
reagiu, o cacau voltou a ter um preço compensador~ nem o Governo Federal
continuou suplementando o preço e o Goverrio do Estado suspendeu. Pois é
preciso que o governo estadual, também agora, ajude o Governo Federal;
procure isentar do ICM, se for necessário, para que possamos sair desta crise
aguda que faz sofrer os produtores de riqueza da Bahia.
Mas vou continuar, Sr. Presidente. Sei que ainda há um orador inscrito e
não quero prejudicar S. Ex'
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Mas, como ia dizendo, entre essas providências, uma seria a de prorrogar o débito por 5 anos. A complementação- dos preços internos do cacau, enquanto perdurar o preço baixo internacional, como foi feito - repito- em
1965. O _auxilio do Governo do Estado, isentando de tributos- repitopelo período em que perdurar a críse, do Imposto de Circulação de Mercadorias. A liberação da quantia de 4 bilhões pelo Banco do Brasil, para atender
aos produtores de cacau ainda não assistidos pelo financiamento do custeio
agrícola e a prorrogação do prazo, que se expira hoje, dia 30.
Nós pedimos que o Governo prorrogue, pelo menos por mais 15 dias,
para que esses produtores recebam o financiamento para esse setor tão importante que é o custeio.
A correção dos preços de financiamentos para investimento; criação pelo
Governo, nobre Senador José Fragelli, de uma equipe técnica para r-ealizar
um profundo estudo econômico-fina-nceiro da-região cacaueira, para detectar
a& origens dA_s COf!stan!_e_ssrises com a baixa, ~~~aros me~os para evitá-las.
Sr. Presidente, VOU encerrar o meu pronuncíã~ento d~ta tarde. Quero
agradecer aos companheiros que me apartearam. Amanhã estarei, de viva
voz, transmitindo ao Presidente da República, este clamor, este pedido angustiado dos produtores de cacau. Tenho a certeza de que a resposta virã, e
virâ com a pressurosidade que se impõe, porque uma gente trabalhadora,
uma gente que vive voltada para o desenvolvimento do seu Pais, uma gente
que vive -trabalhando a terra, fazendo com que ela produza os tão famosos
frutos de ouro, o cacau, grande contribuinte para o enriquecimento d_o País.
O cacau que pagou, no passado, que contribuiU decisivamente para implantar
a própria indústria no Centro-Sul do País, _o ~cau que produzia dólares e
essa própria indústria importava por um dólar privilegiado- naquele tempo
nós não recebíamos de volta nada, porque não tínhamos capacidade, não
tínhamos condições, não tínhamos infra-estrutura ç:apaz de absorver e de fazer a implantação de um parque industriai. O Centro-Sul foi o grande beneficiãrio de toda essa exportação do Nordeste.
Sr~ Presidente e Srs. Senadores, dando como concluído o meu discurso
nes~~- tarde, que é o último dia deste ptimeiro semestre de trabalho, quero fazer votos a V. Ex•, que V. Ex•, com essa tolerância, com esse espírito sempre
alegre, mandando e oferecendo epigramas que a todos nos conforta e estimuw
la, possamos, daqui a 30 dias, todos- V. Ex' e nos-, voltarmos a esta Casa
com o mesmo espírito público e com o mesmo pensamento dirigido para o fu- .,.
turo do Brasil.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRE:SIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Quando o pobre consegue fazer alguma modesta economia, seu dinheiro
vai para a poupança. Por isso, entre os títulares de cadernetas a maior proporção é da classe média e dos proletários que recebem entre dois e três salãrios míilimos. Os ricOs sabem investir no open-market. ações e debêntures
ou apartamentos de um e dois quartos nas capitais, capazes de vencer a in-

flação.
Para verificar-se o prejuízo dos menos privilegiados, em suas cadernetas
de poupança, basta assinalar que a inflação foi de 44,33% no semestre, enquanto os juros da poupança chegaram a 39,3-3%.
Então, quem colocou na poupança perdeu quase cinco por cento no semest~e e o seu dinheir~ vale m~_~os,ju_stãmçnte porque o Governo não permitiu" que se compensaSsem esses dePóSitÕs, -iltteiramente, da desvalorização da
moeda.
Promete-se para o segundo semestre uma reação, quando o Governo jogaria a corteção monetãria mã.is para cima, a fim de equiparã-la à inflação e
garantir a ren~_abilídade dos quase quarenta milhões de contas em caderneta
de poupança espalhadas pelo País. sob pena de colocar em risco o sisteina,
que até o firial do ano pretende atingir um Saldo de cinco trilhões.
Por enquanto, as cadernetas não passam de uma bomba de sucção da
economia popular. Se não há nem cinco milhões de ricos no Brasil, os trinta
milhões restantes, que depositam em poupança, contam-se entre os remediados e os pobres, que podem economizar, mensalmente, de mil a cinco mil cruzeiros mensais, contribuindo com cerca de oitenta por cento do volume das
cadernetas .
Temerosas de uma retração popular, com o povo obrigado a aprender a
negoc~ar em ações e debêntures, o Governo já estipulou o índice de correção
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de agosto em seis por cento, tentando fazer com que, no terceiro trimestre,
haja uma rentabilidade de quase vinte e um por cento das cadernetas, contando os juros.
Verificou-se, no Rio de Janeiro, que os apartamentos de dois quartos e
três quartos tiveram uma valorização de 31% contra uma inflação de 36,2%
no período. Mas os apartamentos de dois quartos, na parte considerada
"nobre" da Zona Sul - Leme, Recreio dos Bandeirantes, Gávea e Jardim
Botânico - valorizaram em mais de 65 por cento até maio. Em contrapartida, os aluguéis subiram quase tanto quanto a cori-eção, nessa zona carioca. E
isso não é uma boa notícia para os da classe mêdia que pagam aluguéis.
Donde se verifica que a inflação continua a Crescer e produzir seus malefícios, sem que o Governo descubia comÕ Contê-la.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A volumosa correspondência que venho recebendo a propósito da Campanha contra o vício de fumar constítui, inegavelinente, um estímulo no sentido de prosseguir com redobrada energia até a consecução -dos ob]etivos colimados, consubstanciados na erradicação da epidemia tabágica,
Desejãria, nOs Ii miles deSte sumáfio pronundãmento, registrar a _carta
que me foi enviada, datada de 15 de junho pasSado, do. Departamento de
Temperança da Associação Paulista da Igreja Adventista do 79 Dia- entidade que se coloca na vanguarda da luta contra o vício de fumar e mantém na
grande São PaUlo sessenta Centros de OriCimtaÇão para tratamento gratuito
do tabagismo atendendo uma idéia de tririta lnif peSsoaS _p_õ_r ano.
Ao solicitar a incofpoiãÇãO -desse dOcumento ao texto desta breve comunicação, levo ao conhecimento dos Senhores Senadores que são as instituições e grupos religiosos como os Adventistas do Sétimo Dia que estão desenvolvendo, com exemplar eficiência e comprovado entusiasmo, em quase
todas as unidades da Federação onde estão disseminados e organizados, as
mais lúcidas e sérias atividades de combate ao vício de fumar. _
São particularmente notáveis os esforçOS desses abnegados religiosos
• com relação à conscientização dos jovens e das crianças, através de publicação, filmes médicos, projeções cinematográficas especiaHzadas e cursos diversos, independentemente do tratamento gratuito das vítimas do tabagismo.
Depois de receber, em meu gabinete uma delegação de representantes da
Associação Paulista da Igreja Adventista do 79 Dia, que me solicitou o encaminhamento à EMBRAFILME de uma proposta visando equipar unidades
de voluntários com projetores e filmeS inédicos de conscientização e ímpacto,
dirigi-me ão Doutor Roberto Parreiras, digno Presidente da EMBRAFILME
pedindo o seu apoio para a iniciativa daqueles religiosos.
Aproveitando o ensejo, renovo, desta Tribuna, um veemente apelo ao
Presidente Roberto Parreiras, no sentido de que acolha com boa vontade
aquela proposta e se digne de examinar a possibilidade da EMBRAFILME
atender ao pedido, colaborando na execução de um plano cujos resultados
contribuirão para erradicar o flagelo do tabagismo e melhorar as condições
de saúde do povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer (Muito bem.' Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOUR/VAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
DEPARTAMENTO DE TEMPERANÇA DA ASSOCIAÇÃO
PAULISTA DA IGREJA ADVENTISTA DO StTIMO DIA.
São Paulo, 15 de junho de 1982.
Exm9 Sr.
Senador Lourival Baptista
Brasília-DF
Eminente Sr. Senador:
A Associação Brasileira de Temperança vem expressar solidariedade
para com a Mobilização Nacional contra o Tãbagismo conduzida pelo eminente Senador.
Tomamos contato com as publicações de discursos apresentados na Tribuna do Senado, e no Centro de Convenções do Parque Anhembi em novembro de 1981.
Esta Associação coordena as atividades d~ sessenta Centros de Orientação para tratamento gratuitO do tabagismo na grande São Paulo, atenqen-
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do uma média de 30.000 pessoas por ano. Milhares tem abandonado o vício
de fumar e outros tantos, alertados, não iniciam, poupando assim suas vidas.
~- Estamos iriiciando um programa de prevenção e alerta à juventude. Temos condições de participar desta grande Mobilização Nacional Contra o
Tabagismo promovida por V. Ex•, colocando nossas equipes de voluntários
em ação para efetivar os apelos da Mobilização.
O plano é equipar as unidades com projetares e filmes médicos de conscientização e impacto.
As equipes visitarão escolas de 19 grau, fazendo palestras, projetando filmes
distribui_ndo literatura. Há possibilid_ades de se alcançar cerca de
600.000 crianças e jovens por ano. Esta ação abrangente está na dependência da produção de filmes que
adaptados a linguagem própria do jovem, possa ajudá-lo a deixar ou não iniciar o vicio do tabagismo.
O prOjeto "de produção dos filmes envolve despesas de aproximadamente
Cr$--5.000:000,_00 (cinco w1hões de cruzeiros), para a execução de cinco (5)
filmes mê.dicos, de 12 a 15 minutos cada,
Visando obter os recursos acima previstos já encaminhamos expediente à
EMBRAFILME, protocolado sob o n• SP-338, datado de 5-4-82 e que se encontra, atualmente, em mãos do_ Sr. Carlos Augusto Calil, Diretor de DONAC, no Rio de Janeiro.
Gostaríamos de poder contar com o apoio de V. Ex• junto ao Presidente
da EMBRAFILME, no sentido de liberar a importânci.a solicitada pelo processo acima referido.
Sem outro particular, externamos desde jâ, nossos profundos agradecimentos pela inestimável ajuda de V. Ex•
Atenciosamente, - Sidionil Biazzi, Coordenador-Geral.

•
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O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) Senador Helvidio Nunes.
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•

Concedo a palavra ao nobre

O SR. HELVIDIO NUNES (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Dois acontecimentos cívico-político-administrativos aconteceram, no
último final de semana, na cidade de Teresina.
O primeiro deve-se à convenção realizada pelo Diretório Regional do
Partido Democrático Social - PDS~ que esColheu e indicou candidatos, com
vistas às eleições gerais de 15 de novembro próximo vindouro, a Governador,
Vice-Goverrlador, Senador, Deputados Federais e Deputados Estaduais.
Foi, realmente, um espetáculo cívico-político jamais visto no Piauí. Os
amplos salões do Centro de Convenções não comportaram os Convencionais,
as Delegações partidárias originadas de todos os municípios piauienses e a
grande massa popular que acorreu ao ato convencional. E maior foi o
entusiasmo partidário, que transformou o conclave em autêntica e vibrante
festividade cívica.
Escolhidoso Deputado Federal e o Deputado Estadual Hugo Napoleão
do Rêgo Neto e José Raimundo Bona Medeiros, respectivamente, como
candidatos a Governador e Vice-Governador, foram indicados, também por
consenso partidário, apurado na eleição que se realizou, os candidatos a
Senador, Deputados Federais e Deputados Estaduais, jâ que candidato nato
à convenção, na forma da lei vigente, o atual Senador Sernardino Viana.
Vários e calorosos foram os discursos, ao ensejo, proferidos. Dois,
entretanto, merecem especial destaque. Coube ao Senador Jarbas Passarinho,
Presidente da Casa e do Congresso Nacional, e que participou da solenidade
como convidado_especial, empolgar a assistência -com o seu verbo admirável,
repassado de sabedoria e experiêncía políticas. Foram instantes de grande
deleite intelectual, de fraternal convivência e de intensa vibração partidária.
O segundo discurso, também o de encerramento da convenção, foi
pronunciado pelo Deputado Hugo Napoleão. Apesar de visível e justamente
emocionado, o candidato a Governador do PDS pronunciou memorâvel
oração, em que destacou as principais linhas mestras de sua futura
admin-istiação, para a realização_ da qual pediu a participação ativa e
insubstituível da classe política piauiense.
O outro e marcante acontecimento a que, inicialmente, fiz menção,
ocorreu na manhã do domingo, vinte e sete do corrente, no Conjunto
Habitacional bela Vista, e que consistiu na inauguração de modelar
estabelecimento de ensino, com vinte salas de aulas, batizado com o nome do
inolvidável piauiense João "Emílio Falcão -CoSta.Presentes o Governador do Estado, o Presidente do Congre coo
Nacional, Senadores, Deputados Federais e Est~duais. Secretários de Estaciv,
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Prefeito de Teresina - Jesus Tajra, Vereadores, membros do Tribunal de•
Corttas do Estado, grande número de jornalistas, com destaque para
Flamarion Mossi, Paulo José Cunha, Haroldo Holanda e MarConi Formiga,
de Brasília, especialmente convidados pelo Jornalista João Emflio Falcão
Costa Filho, crescido número de professores e alunos e grande massa
popular, diversos oradores falaram em homenagem ao inesquecível médico e
professor, Deputado Estadual, fundador de partidos no Piauí e Deputado
Federal pela extinta União Democrática Naçic:mal -João Emílio Falcão
CoSfã..
Conheci-o em Teresina, quando, já alquebrado nas forças física~, funçlou
o antigo Partido Trabalhista Brasileiro. Suportou contrariedades imensas no
campo político-parfidário, que a história do Estado por certo recolheu e que
lhe devem ter agravados os sofrimentos morais. ____ -·- __
Morreu pobre. Foi um justo, um lutador. Corri- o nomC -João Emflio
Falcão Costa dado a um moderno educandário pfestou~1he ·o Governo do
Estado significativo preito de reconhecimento e de justa homenagem. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) Senador Martins Filho.
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Concedo a palavra ao nobre

O SR. MARTINS FILHO (Pronuncia o seguinte discursoJ - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Não se admite em política, cOmportament<f estático, acomodado,
conformado com as situações de conjuntura.
Política é dinâmica, ê processo· dialético a destruir e construir verdades a
cada instante.
Político por vocação e militância, procUro exercitar-me nos meandros
dessa arte maior, construtora do destino dos povos.
Na era da democracia, não se admite política sem militância partidária.
Partido político e povo sãO_tennos necessârios da equação democrática
do poder.
A democracia brasileira está longe de ser um projeto acabado. h, hoje,
apenas um esforço, uma vontade de vir a ser.

Frágil raiz que lança tímidas as primeiras folhas ao aflora~: do chão,
necessita de alimentos puros do idealismo, do desprendimento, do espírito
público, da integridade pessoal, do destemor, da independência, das
consciências limpas, da dignidade e da honorabilidade de todos que se
envolvem na atividade política, pois democracia é o compromisso que nossa
geração tem com o futuro da nação.
A vaidade pueril dos que se julgam poderosos; a ânsia de poder, pelo
poder, das almas mal formadas e gananciosas; ~s mesquinhas vocações
oligárquicas; os espíritos tíbios, servis, que- confundem lealdade com
subserviência, os incapazes de posições definidas, são venenos letais à
pequenina planta sonho e fim de nossas aspirações cívicas.
Veneno que a tem impedido de vicejar e frütific:ir êm nossO país, desde o
Irnpério.Esse veneno se assenta e corrói, jâ na estrutura partidãria.
Donos de partido, que outra coisa não almejam senão ins_talar fábricas
de legendas, para as vender ou doar a dóceis apaniguados, são os vermes
maiores dessa praga que dilacera o ventre do esforço democrátiCo brasileiro.
Veneno sistêmico que vicia a seiva da própria planta, que a propósito de
salvá-la, a torna letal, á nojenta politícalha dos caciquetes que manipulam a
coisa pública ao bel-prazer de seus apetites, chega a intoxicar p própriCfP~óvo,
que se torna indeferente, não participante e afê âescrentes das instituições
políticas do país.
A imprensa tem noticiado meu envolvimento com a formação de um
partido liberal, junto com ilustres companheiros desta Casa e de outros
segmentos da classe política brasileira.
I! verdade!
Tenho feito comó Ousca de alternativas partidárias para o quadro
brasileiro.
Os ilustres colegas desta Casa, hão de c_onvir, que nosso
pluripartidarismo é -ainda artificial, acomodativo, condicionado a
alinhamentos automáticos, inclusive pela Legislação Autoritária que não
contempla c_ompromissos de consciência e reduz a infrutífero quixotismo
qualquer coragem em resistir.
DisCUtir, nesse quadro, alternativas mais autênticas de organização
partidária - acima do maniqueísmo vigente, onde se é compulsiva e
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compulsoriamente a favor ou contra a símbolos do poder ou do anti poder,
sem qualquer consideração maior ao mérito desta ou daquela medida, julgo
ser imperativa obrigação de todos os que militam na politica brasileira.
Nesse contexto é que estou refletindo e trabalhando para encontrar
novos caminhos, não de conveniência pessoal, mas de maior eficãcia para a
atividade política.
,
Esse trabalho, porém, não me exclui do PDS.
-Continuo intergrando esse partido, na plenitude de meus direitos e
deveres ·partidários, e todas aS suas questõeS me dizem respeito diretamente.
Enquanto estiver no PDS estarei contribuindo com esforço e lealdade
para a susteritação do GovernO Figueiredo. Estareis lutando para que o
partido seja forte política e eleitoralmente.
Não quero que o PDS perca eleições. Lutarei, onde for possível, parar
que ele as ganhe.
,·
Não posso, porém, alinhar-me com o candidato a Governador de meu
Estado, -por razões sobejamente conhecidaS desta Casa.
Se for possível derrotar candidato dos Maias no Rio Grande do Norte,
sem derrotar o PDS, lutarei para isso.
Se não for possível não me cabe a culpa. Não fui consultado, mesmo
-sendo Senador da. República, eleito pelo voto popular, sobre a candidatura
do meu partido para Governador do meu Estado.
Nem sobre as regras do_jogo eleitoral que irâ presidir o pleito.
Enguli uma e outra, sem poder de escolha em qualquer instância.
Não posso ser responsabilizado por fatos, para a gestação dos quais não
fui sequer chamado a contribuir.
Afora disso, dçcorrência das próprias distorções do quadro político
brasileiro, sou do PDS, luto pelo sucesso do PDS. Não do PDS dos donos de
partido. Mas do PDS programático - Democrático Social - para valer.
Há donos de Partido enterrando o PDS.
Enterrando-o sob escombros de uma politicalha mesquinha, pela forma
mais eficiente que alguém possa usar para destruir um partido político: a
eliminação de seus quadros mais autênticos, mais independentes e, portanto,
os que melhor poderiam contribuir para- seU fOrtalecimento e autenticidade.
Senão vejamos:
No Paraná, ·um prestigiado -ex-Governador eleitoralmente forte,
militante do PDS, foi a tantas_ espezinhado e marginalizado que optou por
outra legenda.
Em Santa Catarina, outro ex-Governador do PDS foi alijado da
militância política.
Em Minas Gerais, nosso colega -Murilo Badaró foi condenado ao
purgatório pelos acertos feitõs -à sombra, sobre a- sucessão -estadual.
E já que falei nunl colega·, tenho d~rar, do próprio PreSidente de
meu partido - o eminente Senador José Sarney - que não teve em seu
estado tratamento condigno com os serviços que presta à causa do PDS e do
Governo. Ainda naquele Estado, cit9 também, o Senador Alexandre Costa,
que amarga a dura realidade do isolamento partidário.
Tenho que~ mencionar o Senado! JoSé Lins que não é bem o retrato da
felic_idade, quando se refere ao PDS cearense. Nem o é, o Deputado Flávio
Marcílío, ilustre parlamentar de muitas legislaturas e de destacadíssima ação
na vida política brasileira.
No Rio Grande do Norte todo mundo conhece_o malsinado império dos
reis Maias. Tarcísio, suplente de Deputado Federal chegou a Governador por
nomeação e passou o Governo ao primo Lavoisier com a condição que o
devolvesse ao filho José Agripino.
Abyssus Abyssum Invocat .
E na Bahia?
O Governador local, incendiado c;le i!_'! -~atânica, move a mais eficiente
ctuzada de_ que se tem notícia no País contra a sobrevivência do PDS.
Está por n{erecer o título de inimigo número 1 do partido, pois ainda que
este logre vencer as eleições de novembro; naquele estado, estará tão
apequenado, tão desimportante, tão inexpressivo, que não farâ justiça ao
povo baiano, detentor dos mais brilhantes valores políticos da nacionalidade.
Primeiro foi Prisco Viana, depois Luiz Viana Filho, o ex-Prefeito Mãrio
Kertez concomitélntemente Lomanto- Júnior, um a um, atacados
implacavelmente no atã de a_lijã-lo_s do partido e da vida política.
Agora cai na mira de suas odiosas baterias, nada menos que o lfder do
Governo nesta casa, o eminente Senador Nilo Coelho. h o fim do
destempero.
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Consta qUe esse Governador aspirã à PresidêriCia da RepúbliCa, na
sucessão do General Figueiredo. O PDS que se cuide!
Cóm arriigoS assim, Pai'à q uC ínim1Sos?
É preciso restaurar o bom senso em nosso partido. Ele jamais serâ digno
desse nome,· sem homens capazes de assumir posições. sem homens
participantes e independentes, homens além e acima do "pois sim" e do "pois
rião' .. homens que rião sejam vocacionados ao pró-úoverriO ou ao ailtiGoverno, mas que se guiem pelas próprias luzes. que cultivem o exercíCio do
livre arbítrio e que nãó acangalhem a própria consciência aos ditames de
chefes e de senhores.
Apelo à bancada do PDS nesta Casa, por um gesto de solidariedade ao
Senador Nilo Coelho, homem de posições desassombradas, _que honra nosso
partido e o Governo.
Apelo-o, não pelo Senador Nilo Coelho que. mercê do valor pessoal~ da
representatividade própria de sua vida política, dispensa solidariedades para
permanecer inatingível às assocadas pequenas dos anões da política
brasileira.
Apelo-o por nós, Senadores do PDS. e da oposição que não podemos
cauterízar mais a própria consciência e fingir não vermos a deterioração dos
costumes cívicos. a níveis- nUnca dantes experimentados pela República.
Obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O Banco Nacional de Crédito Cooperativo- BNCC, aca:bã CIC-abfir crédito ilimitado para o financiamento de compra ou construção· de embafcações destinadas à pesca. Essa medida, saudada com entusiasmo pelo setor,
demonstra a preocupação do Governei Federai eni incentivar a produção,
mediante o provimento das condições demandadas pelos pescadores.
Hã muito o setor pesqueiro nacional ressentia-se desse estímulo. Ressalvado o caso das grandes empresas, e de armadores apoiados por capitais estrangeiros, a quase totalidade dos que se dedicam à exploração da pesca não
contavam com a possibilidade de renovação da frota, não passando de sonho
distante a legítima pretensão de qualquer humilde pescador em adquirir seu
próprio barco.
A ausência desse incentivo constituía, portanto, fato r de estrangulamento da produção, num momento em que o pescado impõe-se como alternativa
protéica mais recomendãvel em substituição à carne bovina. As populações
mais carentes, privadas desse alimento tão caro, não podiam contar também
com o peixe, tendo em vista que as quantidades produzidas não permitiam
sua venda a baixos preços.
A decisão governamental surge, como se vê, numa oportunidade em que
se definem prioridades para o aumento da produção de gêneros, como forma
de pressionar a queda dos valores de venda ao consumidor, e de enriquecer os
teores vitamínicOS, Iriíiiei-ais e protéicos da alimentação.
_
Justifica-se, assini. a êrifase que -o Governo Federal dã essa atividade
económica, aproveitando-se, além do mais-, di abundância do peixe nas costas e rios brasileiros, o que o torna a fonte de alimento animal mais acessível e
apropriada para o grupo populacional que ainda consome dieta pobre em
proteínas.
Infelizmente, todo esse esforço parece que se tornará inútil, conforme faz
crer a denúncia formulada perante a Assembléia Legislativa amazonense,
pelo dinâmico Deputado Jamil Seffair, líder da bancada do PI)S. Segundo se
informa, os financiamentos do BNCC não poderão- ser viábilizados, face à
existência de Portaria da Superintendência do Desenvolvimento da PescaSUDEPE, proibindo o aumento da frota pesqueira do Amazonas.
Parece evidente que o ato criticado teve, ao seu tempo, razões que recomendaram sua edição. À época da entrada em vigor dessa Portaria, era necessário evitar que por exceSso da atividade pesqueira ocorresse a depredação
dos recursos piscosos do Estado. Naquela oportunidade, a posição assumida
pela SUDEPE correspondeu plenamente à obrigação de deter a pesca criminosa.
Manter a pdibicJio, nos dias correntes, não mais se_justifica. A frota pesqueira amazonense decresceu nos último-s anos, em conSeqüência da desativação dos barcos inutilizados pelo uso, ou por seu emprego em atividade diversa, como o transporte. Assim, a redução do número de embarcações e o
efetivo crescimento da demanda de pescado, justificam a revogação da citaQ.a
Portaria e a implementação dos financiamentos projetados pelo BNCC.
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Cõ:tn esses argumentos, deixo consignadO nos AnaiS da Casa o meu apelo ao Sr. Pedro Falabella, SuperintendentedaSUDEPE, para que revogue,
de PrOnto. a fndigitada POrtaria~ por S~ trataf de p~O~úfência sem a qual restará sem nenhuma objetividade, para o meu Estado, a aplaudida abertura das
linhas de crédito do BNCC.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!.)
O SR. PRESIDENTE._(_A[mir_ Pinto)- Srs. Senadores, na verdade chegamos,-nesta ta-rde, ao final do primeiro período da Sessão Legislativa. Todos
iremos ao~ nossos_ Estados para o recesso, e os votos da Presidência da Mesa
são para que, em agosto, todos voltemos retemperados para reiniciarmos a
luta em benefício dos nossos Estados e do Brasil. Sejam felizes. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (AlmirPinto)- A Presidência design<Lpara a sessão do próximo dia 2 de agosto, a seguinte

•

•

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9l83, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia comO coriclusãO de seu Parecer n9 1.098,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em 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.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 123/82, do Senador Dirceu Cardoso, de audiência da Comissão de Finanças.)

•

2

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 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,(X} (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 juridícidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorâvel.

•

3

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 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, pe1a constitucionalidade e juridicidade; e
-de Mun{cípios, favorâvel.

•

4

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 Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municípios, [avorãvel.

•

5
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 ltapira (SP) a elevar em Cr$
29.745.360,00 (vinte e nove ri:tilhôes, 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, pe1a constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorâvel.

•

•

6
Votação, em turno úriiCo, do Projeto de Resolução o9 38, de 1981 {apresentado pela ComisSão de-Economia como coilclus_ão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura MuniCipal de RiO Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob nos 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e JiiSliça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, faVô.rãVCl.
7

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 108, de 19-8f (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 713,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Qiande do Sul a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bílhõe~. 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 dívída cousolidada, tendo

PARECER, sob n' 714, de 1981; da Comissão
-de ConstituiçãO e Justiça, pela Cori.Sfiiücionalidade e jUridicidade.
8

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução_n9 240, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.342,

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (MS) a elevar em Cr$
12.356.000,00 {doze milhões, trezentos e cinqUenta e seis mil cruzeiros), o
montante de sua dívida ·consolidada, tendo

PARECERES, sob nos 1.343 e 1.344, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador H u_go Ramos; e
-de Municípios, favorâvel.

•

9

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução o' .lO~ -de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como- coifclusão de seu Parecer n9 178,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguafna (GO) a elevar em
Cr$ 159.638.841,00 (cento e cinqUenta e··nove m-ilhões, seisc:entos e trinta e
oito mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros), o moniariie de sua dívida con-

solidada, tendo
PARECERES, sob n's 179 e 180, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça; pela constitucionalidade e j!Jridic_idade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municípios, favorável.

•

lO

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 80, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 423,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de TocantinójJOlis (GO) a elevar em Cr$ 43.371.328,00 (quareilta·e três milhões, trezentos e setenta e um
mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros), o montarite de sua dívida consolidada,
tendo

PARECERES, sob nos 424 e 425, de 1982, das Comissões:
-de CoríStituição e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e

11

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 218, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pª_recer n9 ~ .270,
de 1981), que autoriza o Governo do Es_~_do dt: M.inas Gerais a elev_ar em Cr$
988.603.570,49 (novecentos e oitenta e oito milhõ.es, sei~centos e trêS mi:J, quinhentos e setenta cruzeiros e quarentá e nove centavos), o montante de sua
dívida consolidada, tendo

PARECER, sob n' 1.271, de 1981, da Comissão
-de Constituição eJustiça, pela constitucionalidade e juridicídade, com
voto vencido do Senador _Hugo Ramos.
12

•
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25.239.000,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil cruzeiros), o

montante de sua dívida consolidada, tendo

PARECER, sob no 1.277, de 1981, da Comissão
-de Constituição e JustiÇa. pela constitucionalidade e juridicidade.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 14, de 1982 (apresCJ;ltado pela Comissão de Economia cOmo cCuiclus_ão de seu Parecer n9 39, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jacíara (MT) a elevar em Cr$
360.000.000,00 (trezentos e sessep.ta milhões de cruzeiros), 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 Municípios, favorável.
14
·Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5~, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 334,
de 1982), que autoriza o_ Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em
Cr$ 29.079.200.000,00 (vinte e nove bilhões, set~nta e nove milhões e c;tuzentos 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_
IS
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciãrio, na forma que especifica, tendo

PARECERES, sob nos 811 a 814, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável;
-de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e José Fragetli.
16
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 nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e ltfstiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.
17

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 164, de
1981, de autoria do Senador Luiz Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo

PARECERES, sob n's 815 e 816, de 1981, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favárável, nos termos de substitutivo que apresenta; e
-de Educaçiío e Cultura, favorável a~ substitutivo_ da Comissão de
ConstituiÇão e Justiça.
18
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 221, de 1981 (apresentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu Parec_e_r (19 1.276,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado d_o Ce<;ir& ~ el~var em Cr$

Votação, em PrirTieíro-turrlo, dO-Projeto de -Lei do Sefiãdo n9 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.
19
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 ri9 5.480, de lO 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 Soc(al. favorável; e
-de Finanças, favorável.
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lci do SenadO n9 .1627 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, sobnPs U30al.J33, de 198/, dasComissões:
-de Constituição- e Jzisiíça;
-de Legis/açdo Social;
-de Serviço Público Civil; e

-de Finanças.
21
Di-scussão, em turno único, do Projeto de Resólução n"' 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"'
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de

sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e Juddicidade; e
-de Municípios, favorável.
--(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/SI,'de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de ieeXame da Comissão de Constiti.üção

eJustiça.)

22
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Seflado 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 l>oJ, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e ]ufidicidade;
-de Legislação SociÕf, favorável;
-de Serviço Público Civil, contrário; e
-de Economia, favorável, com as Emendas de •1'?s 1 e i-CE, Que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Serviço Público Civil.)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -

Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 5 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HENRIQUE
SANTILLO NA SESSÃO DE 9/6/82 E QUE ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HENRIQUE SâNTILLO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Preside.nte, Srs. Senadoxes:
Apresentei ao Senado, à consideração dos SrsL Senadores, hoje, um requerimento convocando para o plenário desta Casa, S. Ex• o Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Délio Jardim de Mattos.
Este requerimento se justificou, Sr. Presidente, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO APRESENTADO PELO SENADOR
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DO SENADO DO DIA 9
DE JUNHO DE /982:
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Nos termos do Artigo 418, inciso I, do Regimento Intel-no, aliado ao Artigo 38, caput, da Constituição Federal, requeiro a convocação do Exm~' Sr.
Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, para, no Plenário do Senado Federal, prestar informações acerca de questões atinentes à
segurança e à manutenção de vãos de aeronáutica civil 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 condições de defesa do espaço
aéreo brasileiro.
Justificação
O Código Brasileiro do Ar estabelece competência -ão Departamento de
Aeronátutica Cívil (DAC), órgãos do Ministério da Aeronâutica, para a fiscalização da segurança e da manutenção de vôo em território nacional.
Em vista dos repetidos aCidentes aéreos- os dois últimos de graves proporções, com duas semanas de intervalo apenas, com aeronaves _da Viação
Aérea de São Paulo S.A., creio importante ao Senado Federal a oportunidade
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de discutir-se com o Ministro da Aeronáutica uma série de questões relativas
à aeronãuticã civil, -entre ãs quais o sei:"ííssimó problema da segurança de vôo.
Inclusive, não poucas vezes, o Sindicato Nacional dos Aeronautas têm denunciado estafa das tripulações çie aeronaves civis, por excessiVa -carga_ horária de suas jornadas de tr~balho, bem como 6 não-cumprime-nto dos acordos salariãis pelas empresas aéreas, contrariando a legislação brasileira eCovenções e Tratados Internacíona"is de que o Brasil é signatário.
Outrossim, encontra-se, no momento atllal, a conveniência de o Poder
Legislativo participar mais ativamente das discussões em torno da defesa de
nosso espaço aéreo e das condições técnicas e materiais indispensáveis à
Força Aérea Brasileira para o desempenho de sua difícil e importantíssima
missão de continuar colabo~:ando na manutenção da verdadeira "'segurança
nacional. O episódio da interceptação da aeronave milítar inglesa Vulcan e da
aeronave cubana, realizadas com invejável eficiência; atesta, de forma inequívoca, a importância d-estar o País preparado para a defesa de sua soberania.
Sala das Sessões,
de junho de 1982. - Henrique Santil/o.
Sr. Presid-ente, espero e conto mesmo, nos próximos dias, com a presença
de S. Ex• o Brigadeiro Délio Jardi~ de Mattos._ um dos militares mais liberais
deS'U País, e estou certo que muita coisa importante tem a discutir com o Senad·o Federal.
Mas a minha presença a esta tribuna prende-se, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, a uma questão tão impOrtante quanto esta, tão importante quanto o
processo de defesa militar deste País, porque se trata da defesa social, portanto, muito intimamente relaciOnado com a seguran"ça Iiacional, aí sim. Tratase, Sr. Presidente, do ~·Pacote da Previdência", deste detestável Decreto-lei n~t
1.910, que ainda continua tramitando no Congresso Nacional, contra o qual,
no dia 2 próximo passado reuri.iram-se, em ito público, vários milhares de
trabalhadores brasileiros, todos eles altamente representativos, todos eles representando centenas de sinQicatos, de federações sindicais, de confederações
de trabalhadores, de sindicatos de trabalhadores rurais, de associações profissionais, de associações de aposentados e pensionistas, representando milhões
de trabalhadores brasileiros; trabalhadores brasileiros estes que, desde o dia
l 9 de janeiro, estão,_ através do Decretq-Iei n9 1.910, estão, voltq_ a dizer, sendo
deScontados em seus parcos, em seus miseráveis salários mais alguns percentuais, para engordar as burras da mal gerida Previdência Social deste País.
Mais grave do que isto, Sr. Presidente, mais grave ainda tem sido o comportamento do Conife5so Nacional em relação ao pacote previdenciârio, em
relação a este Decreto-lei n9 1.910. Há poucos dias, por duas vezes consecuti~
vas, a Comissão Mista encarregada de oferecer parecer, de oferecer relatório
a este Decreto-lei, tentou reunir-se com a maioria dos seus membros, portan~
to com quorum para deliberação, e não conseguiu. Não conseguiu, Sr. Presidente, porque nenhum dos membros do partido de V. Ex•, nenhum dos
membros do PDS compareceu a nenhuma das reuniões convocadas. Esta grave omissão do Partido, que detém a maioria nesta e na outra Casa do Congresso Nacional, precisa ser jul~ada pelos trabalhadores brasileiros. Os trabalhadores_ brasileir?s estão ~ispostos a es~e julgamento. Aliás, tenho aqui uma
carta enviada pelo :PreSidente da CoNTAG, em nome de todas as entidades
que estiver.am aqui representadas no ato público a que jã me referi, que afirma justameritê isSo, eln- nome, Sr. Presidente, de nada menos que 388 entidades entre sindicatos, associações profissionais, federações de trabalhadores,
confederações sindicais e associações de aposentados e pensionistas. Relação
que peço a V. Ex• me permita incluir no final deste meu breve discurso.
Mas estava dizendo, Sr. Presidente, que nós precisamos discutir com seriedade a omissão já habitual do PDS em questões como essa. Por que estaria
o PDS negando-se a discutir o pacote previdencíârio com a Oposição, com os
empresários e com os trabalhadores brasileiros? Será o "pacote" previdenciãrio indefensável? Serâ o Decreto-lei n9 1.910 um instrumento sem condições de defesa?
Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se crise financeira existe na
Prevídêncía Social deSte País- e ela exiSte- o responsável ê. um só: este Governo que aí se encontra; Governo este que durante 18 anoS andou trocando
de Presidente, mas que se manteve bastante uno para ser o mesmo, represen~
tand_q__ os mesmos interesses. Se a crise exisie na Previdência Social - e ela
existe - o responsável é este Governo, uniC!n1ente, porque são três as grandes causas da crise previdenciária: primeír3, a irreSponsabilidade administrativa; a mã gestão dos recursos que compõem o maior Fundo Social do terceiro mundo q~~ é b_Fundo deAssistên_ç_ia_e Previdência Social. Haja vista que o
País está est~recído, perplexo e es~á tomando conhecimento, nestes últimos
dias, através da imprensa, de que milhares de credenciamentos irresponsavel-
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mente realizados no afogadilho dos últimos min),ltos -e_até mes~o pe_ssoas que
não são médicos foram credenciadas como médicos. Veja a que ponto chegamos de irresponsabilidade total na ac:;lministrªção dos recl!rsos do povo, adminiStrado de forma autoritária e irresponsável! Essa é a primeira cauSa.
Mas, existem duas outras também grandes pelas quais esse Governo ê responsável: a primeira delas é a política de recessão econômic;a qtie -aumeOtou _o_desemprego que baixou o nível salarial, sobretudo da classe média que contribui
com a Previdência Social e, portanto, reduzindo o valor real da Receita previdenciária nesses últimos três anos, mormente nos anos--de 1980 e 1981. ~ óbvio ·que o valor real da Receita previdenciãria teria que se reduzir na medida
em que se impôs uma política recessiva a este País, aumentando o desemprego, a massa de trabalhadores desempregados, e ao mesmo tempo reduzindo o
salário da classe média brasileira, a qual é a grande cOntribuinte da Previdência Social. A terceira causa, cuja responsabilidade do Governo é ainda maior
tem sido: a redução das contribuições da União para com o fundo previdenciário, a inad1inplência, <f calote do GoVerno Federal sobre a própria Previdência Social durante todos esses anos, não pagando suas dívidas para com o
Fundo de Assistência e Previdência Social.
Vejam os Srs.: os dados que eu acabo de levantar $ãO dados oficiais, nos
quais nós iremos verificar o seguinte: se o ex.~Presidente Médici quando
assumiu a Presid~ncia da República tivesse pago o que o Governo Federal
devia à Previdência Social, Sua Excelência o teria feito num montante,
durante seus cinco anQ$ _de mandato, d_ç quatrq bilhões e duzentos e vinte e
cinco milhões de cruzeiros, o valor de 1974. Importância esta que, submetida
a um processo de correção, segundo os índices inflacionãrios--até 1982, ou
mais precisamente até o dia 31 de dezembro de 1981, esta importância de
quatro bilhões e duzentos e vinte e cincO milhões de cru~eiros _est~ria
significando, no dia 31 de dezembro de de 1981, a bagaiela de duzentos e
sessenta bilhões de cruzeiros. Isto signifiCa que se o ex- Pres.idente Médicí de
forma responsável não desse o calote na Previdência Sodai, se tivesse pago a
dívida da União para com o Fundo de Assistência e Previdência Social e~~es
recursos, se bem aplicados, significariam no-dia 31 de dezembro de 1981,
nada menos do que duzentos e sessenta bilhões de cr1,1zeiros! Qual foi o dE:ficit
da Previdência em 1981? 118 bilhões de cruzeiros. Deste déficit quanto foi
utilizado pela Previdência Social para o pagamento de juros à rede bancâria
privada? Nada menos do que 36 bilhões de cruzeiros foram gastos pela
Previdência Social no pagamento de juros à rede bancãria privada no ano de
1981.
Apenas para que os Senhores tenham uma idéia, apenas para que os
Senhores consigam imaginar comigo da importância de um problema como
este, os dados que eu acabo de levantar no próprio Ministério de Assistência e
Previdência Social, precisamente na sua Secretaria de Controle Interno;
temos em que, apenas no mês de abril de 1982, o Ministério de Assistência e
Previdência Social pagou a bagatela de 4 bilhões, 191 milhões, 453 mil, 382
cruzeiros e 94 centavos de juros à rede bancária privada! Apenas em um mês
- o mês de abril deste ano, a Previdência, portanto, p_agou qua~e 4 bilhões e
200 milhões de cruzeiros em juros à rede bancária privada.
Dizia eu-que--o -déficit da Previdência Social em 1981 foi de 118 bilhões de
cruzeiros, descontados aí, os 36 bilhões de cruzeiros qlie a Previdência pagou
em juros à rede bancária privada, nós teríamos cerca de 82 bilhões de
cruzeiros. Eu lhes pergunto, em sã consciência, se a siinples aplicação- desses
recursos que poderiam ter advindes do pagamento da dívida da União à
Previdência, no primeiro mandato do Presid~nte Médici - eu_ iniciei por
médico-soldado que S. Ex• foi- se apenas os rendimentos desses 260 bilhões
de cruzeiros, aplicados corretamente se não seriam mais -que suficientes, com
sobra e com bastante sobra, para pagar um possível déficit em 1981, de 72
bilhões de cruzeiros? O mesmo nós podemos fazer, o mesmo cálculo, o
mesmo raciocínio pode ser realizado para o Presidente Geisel; a mesma coisa.
Se o ex-Presidente Geisel, em 1975, ou SeJ·a, no primeiro ano da sua
administração, tivesse pago à Previdência Social o que a União lhe devia- e
a União lhe d.evj~ em 1975, 7 bilhões e 830 m~lhões de cruzeiros no valor de
1975, tivesse o ex-Presidente Geisel pago a dívida da União, em 1975, de, eu
jã disse, 7 bilhões e 830 milhões_ de cruzeiros_._ ~ta import~n~ia,_ se bem
aplicada, com a necessária correção monetária, estaria, valendo, no dia 31 de
dezembro de 1981, a bagatela de 220 bilhões de cruzeiros, mais do_ que
suficiente para pagar o déficit de 81, e ainda ser aplicado para frente com o
fundo de aplicação que pudesse constituir-se em receita especial para a
Previdência Social. lss_o não se fez._O mesniO- raCiocínio IúiSSo desenvolver
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para o atual Presidente. Tivesse o atual Presidente, no primeiro ano de sua
administração, 1979, tivesse ele pago à Previdência Social o que a União lhe
devia, e a União lhe devia, em 1979, 5§ bilhÕes e 874 milhões de cruzeiros, no
valor de_ 1979, tivesse o atllal" -Presidente pago à Previdência, e essa
importância, nO final de 1981, teria o valor de quase 220 bilhões de cruzeiros.
O que, mais uma vez, seria mais do que suficiente para pagar o déficit da
Previdência erh 1981 e ainda sobrar recursos para a constituição de fundo
especial que pudesse render à Previdência Social recursos especiais pará. fazer
face às suas despesas. Não! N.Jda disso se fez. Ao contrário disso, o que a
União fez foi reduzfr, paulatínamenfe, de forma criminosa, sua contribuição
para com o Fundo de Assistência e Previdência Social. Tanto assim, Srs.
Senadores, que precisamente em 1970 o valor percentual, valor relativo das
contribuições sociais na formação do_ total da receita previdenciária, em 1970,
foi de 84,6%. Em 1979, este valor percentual das contribuições sociais
ascendeu à casa dos 92,1%. Por sua vez, a contribuição da União, que em
1970 foi de 10,03%. em 1979 baixou para 4,94%. Foi o que a União fez. Mais
grave do que isso, no entanto, o que o Governo fez foi roubar as miseráveis
viúvas pensionistas deste País, pafa_cobrir o "rombo" da Previdência Social.
--Associo~ me, Sr. Presidente, em nome do PMDB, às vozes quase
desesperadas dos milhões ç:ie trabalhadores brasileiros, que aqui estiveram,
diante do Congresso, no dia 2 próximo passado, representados por quase 400
-entidades de trabalhadores aposentados e de pensionistas. Verbero, c_om
veemência, contra a posição do PDS, do Partido de apoio ao Governo, nesta
e na outra Casa . .E. inadmissível a omissão do PDS n_um~ questão como esta.
Como já disse, não se pôde compreender como lã, na Comissão Mista,
deixaram, todos os membros, representantes do Partido do Governo, de
comparecer. Não se pode compreender como lá, na Comissão Mista, o seu
Presidente, o Deputado Jorge Uequed, se obrigou a nomear um outro relator,
na pessoa do eminente Senador Itamar Frª'nco, porque o ~lator indicado
pelo acordo de liderança, o eminente Senador Benedito Canelas, a nenhuma
das reuniões compareceu.
O processo que encapa o Decreto-lei n"' 1.910 deverá ir a Plenário no
prô"ximO dia 15, sem parecer. o_-parece-r·serã-dado pelo Senador Itamar
FrãncO, "erri plenário. O Senador Itamar Franco, com muita justeza; vai
sustentar a inconstitUCIOnalidade da medida governamental. A Constituição
não dá abrigo ao Presidente da República para emitir Decreto-lei interferindo
na Previdência Social, segundo a compreensão não apenas da Oposição, mas
de vários jUízes qUe Já-examinaram maridados de segurança e deram ganho de
causa a váriOS- frif6:ilhadores e entidades sindicais respaldados nessa
interpretação-.
O eminente Sen3dõr Itamar Franco, em nome da Oposição, portanto,
vai sustentar a inconstitucionalidade do ato do Governo Federal ao editar, de
cima para baixo, uma facada, uma peixeii'ad·a fria no ventre de milhões de
trabã1h8.dores brasileiros, vai verberar contra esse ato, sustentando a sua
inconstitucionalidade. Já sei qual será o- destinO desse decreto~lei: será o da
aprovação por decurso de prazo, forma eSta que tem deteriorado, aviltado o
Cong'ressó Nacional aos olhos da opinião pública brasileira. Se se fizer um
levantamentó no Congresso Nacional para sabermos quantos decretos-leis
passaram, no ano passado e neste ano, por decurso de prazo, é possível que
cheguemos à absurda proporção de 100%. E será verdadeiro. Se a memória
não me falha -acredito que não - não consigo lembrflr~ "lede um sequer
qu-e-tenha sido aprovado pelo voto da maioria .absolut:-'1 los membros tio
_cqngressO Nadonal. Todos foram passando po, .::;;cut~-ü te pfazo. E, veja
bem, Sr. Presidente, que estou entre aqueles que acreditam que quaisquer que
sejam· os reSultados das eleições de 82, quaisquer que sejam os estratagemas,
os artificialismos, os casuísmos que o Governo consiga impor ao País em
termos de arcabouços jurídicos, instrumentos jurídicos, de reformas
constitucionaís, este :lrio, quaisquer que sejam os resultados das el(": . . ('íl!s e
quaisquer que sejam os estratagemas do Governo, repito, estoú entre aqueles
que pensam que após 15 de novembro de 1982 estaremos vivendo uma nova
realidade, quer o Governo qtieira, quer o Governo não queira.
Estaremos vivendo uma realidade política mais aproximada da verdade
social do País, quaisquer que sejam os resultados eleitorais do Pafs. Tçremos
Governadores eleitos pelo povo pelo vOto direto, depois de I 7 anos de jejum
da massa popular. Governadores que; quer o Governo queira, quet não,
terão força política por força da sua própria fe""esentatividade política .
Teremos uma nova composição do Congresso Nacional, ainda que o
Governo coq_siga impor, por exemplo, aquilo que o seu Conselho Político
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decidiu ontem que é o de alterar. de forma indecente, a própria constittlição
do Colégio Eleitoral que há de eleger o futuro Presidente da República, ainda
que o Governo consigà isso, a nova realidade pOlítiCa qtie serã vivida pelo
País estará condicionando novO!i-lnstrumentos jurídicos, quer o Gçverno
queira, quer o Governo nãO" queira. Ainda que o GOVCiriO CO-nsiga impor, por
absurdo, que uma Constituição só possa modificar-se pelo voto- da
unanimidade dos compone-ntes do Congresso Nacional, ainda que
conseguisse isso, estou certo de que a nova realidade político-so~ial vivida
pelo País haverâ de exigir novos instru"mentos jurfdícos, _noVo orQenamento
jurídico_ consentâneo Com a realidade político-social vivída pelo País.
Estou, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, entre aqueles que estão
até mesmo lançando otimismo pelos poros do corpo, um ot_imishio até
exagerado, porque acredito nesta via, acredito na libertação da sociedade
brasileira, do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros por esta via. E ai
de mim se não acreditasse! Ai daquele que não acredita! Infeliz do que não
encontra condições psíquicas e emodoiiais pa·ra· crer riiSso, p-órqtie fora disso
só exístiriam dois caminhos, e dois caminhos opostos, dois caminhos
extremos. Portanto, como eu disse estou entre os grandes otimistas, e estando
entre os grandes otimistas deploro ainda, com maior infelicidade ainda, a
omissão do PDS em questões de tão transcendental importância como o
pacote previdenciário. Volto_ a p6rguritãr: Srs. Senadores do PDS, o pacote
previdenciário é indefensável? E o pacote previdenciãrio vai resolver a crise
da Previdência Social~ Eu respondo que não. Eu respondo que o pacote é
apenas um tapa-buraco emergencial. Estará resolvendo o problema do deficit
no ano de 1982 e possivelmente o âci 1983, mas voltará o deficit previdenciário
inequivocamente em 1984, por exemplo, porque as causas perduram e
perdurando as causas !ião haverá alíquota capaz de ser lançada em cima de
viúva miserável, que resolva definitivamente á irresponsabilidade
administrativa.
O Sr. José Fragelli - Permite V, Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• com imenso prazer.
O Sr. José Fragelli- O meu- a partejá vai um pouco tá~d~·;--p-orque V. ·Êx•
fez uma série de referências a medidas que o- Governo Federal va.i tomar-.
vamos dizer assim, para frustrar ou procurar a frustração dos resultados
eleitorais de 15 de novembro, que dará à Oposição, acre~iitamos todos nós, a
maioria dos Governos estaduais; nós vamos assistir, ~ntª~' no próXimo .ano,
uma inversão daquilo que agora estamos vendo, uma enxurrada de projetes
de empréstimos aos GoYemos estaduais, em dólares e em cruzeiros. No ano
que vem, para aqueles estados que tenham governadores da Oposição, o
Poder Executivo, através do Banco Central, através do Ministéri() do
Planejamento, vai procurar opor obstáculos a que os governadores tenham
recursos para as suas. administrações, impedindo-os de realizar aq~ilo que
deverã ser feito para o bem-estar da população dos seus estados, com o
objetivo direto de demonstrar que as Oposições não terão capacidade para
governar, administrar e sobretudo, construir. Essa serã uma das
conseqüências dO- próximo ano, e nós devemos nos preparar para isso,
sobretudo aqui no Senado da República, para defendermos os direitos dos
novos governadores. V. Ex• verá o seguinte: aqueles pedidos de empréstimos
que aqui se encontram e que não passaram, aí será à maioria que vai opor
óbices à sua aprovação. Quando o nosso querido eminente companheiro
Senador Alberto Silva for governador do Piauí, S. Ex~_encontrarã 3s maiores
dificuldades para obter esses recursos e outros, como eu ouv_i_ do único
governador da Oposição que boje existe no País: "Eu não recebo: nem as
verbas que o Governo Federal deve me entregar, quanto mai~ recursos
extraordinários". Ouvi isto desse governador. o Governo Federal não entrega
para a Oposição nem aqueles recursOs que ele é o brigado a fazer a entrega aos
governos estaduais. A nossa luta, portanto, no próximo aôo, será muito
grande para a -defesa dos interesses das populações dos demais Estados do·
Brasil, porque não tenho dúvidas de que essa política, que e~_não hesito em
classificar de política mesquinha do GovernÕ Federal, vai se agravar a partir
de 1983.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Nós estamos preparados para isso,
ainda assim, nobre Senador José Fragelli. Fique V. Ex• tranülo.
A força política do governador será muito grande: haVerâ pressões
populares, o Governo- Federal será obrigado a descentralizar de qualquer
modo, ou então terá que dar um golpe. Dando um golpe, não saberia quais
seriam as conseqüências, e nerri sei -se iem força para isso. Vai ter que
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descentralizar, vai ter que fazer uma reforma tributária e fiscal, vai ter que
dar mais autonomia aos Estados, os governadores terão mais força política,
vão se constituir num p_ólo político !mportant~, nes~e ~ais.
FicJUe trarlqüilo, nobre Senador José Fragelli. Isso não vai ocorrer, até
pelo contrário, e estamos dizendo ao povo brasileiro que isso não ocorrerá,
porque o Governo será obrigado a descentralizar, e o povo brasileiro está
confiando na Oposição, porque sabe que ela é a última esperança. É assim
que estamos .conduzindo. Não haverá problema.
__ Moralizando essas administrações estaduais, vai-se precisar de menos
recursos, menos_v_erb_as, menos empréstimos. Eu sei como elas funcionam, o
nobre Senador Jç.sé Frage1li_ e o nobre Senador Alberto Silva sabem como
e_las fun~cionam. Moralização administrativa, aplicaçãO correta e proba dos
recursos públicos, ob_ras sendo realizadas para o bem-estar social,
empréstimos em dólares sendo abominados pelos gove~na~ores estaduais da
Oposição, é lógico, Governadores da Oposição n.ão estarão aqui para pleitear
empréstimos em dólares, porque me encontrarão pela frente. Vou criticá-los,
se tencionarem fazer isso, m3s estarão exigindo, isto sim, uma reforma
tributária, uma descentralização dos recursos públicos, uma autonomia
maior dos estados, para que obras que a população está esperando sejam
realizadas.
Ao mesmo tempo, os governadores serão uma grande força política
transformada em impulsionadora do processo de conquista democrâtica
deste País. Esta é a grande meta da sociedade brasileira.
A sociedade brasileira que não tem como meta fazer estradinhas, erguer
uma parede, fazer uma ponte. Não. A emergência para a sociedade brasileira
é a conquista do processo democrático, de sorte que ela possa participar do
Governo, de sorte que ela possa decidir. A emergência para a sociedade
brasileira é fazer com gue o Congresso Nacional seja mais responsável e.
portanto, fosse adquirir prerrogativas sub~t_~I!~Í_vas e se _constituir num
autêntico representante da sqciedade brasileira, podendo influir no
est1tbelecirii.~nto das normas de uma política econômici menos i~íqua e mais
juSta par"a o povo brasileiro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mutto bem! Palmas.)
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Exmo Sr.
Senador Henrique Santillo
Senado Federal
Praça dos Três Poderes
Brasília/DF.
Senhor Sen.ador:
Juntamos ao presente, para conhecimento e providência de V. Ex•, a
relaçãO das entidades sindicais de trabalhadores que estiveram presentes, na
rampa do Congresso Nacional, ao ato público de protesto contra o DecretoLei n"' 1.910, de 29 de dezembro de 1981, que consubstanciou o chamado
"pacote previdenciârio", majorando alíquotas da contribuição previdenciâria
dos segurados e criando encargo contributivo para os aposentados e
pensionistas do sistema.
Como V. Ex~ poderá verificar,· referido ato público~ pela sua
expressividade representativa, deixou defiflitivamente marcado o protesto e o
inconformismo dos trabalhado~es brasileiros contra a medida adotada pelo
Senhor Presidente da República, considerada por expressiva parcela dosjuslaboralistas de renome e por diversos magistrados como incontroversamente
inconstitucional~ vez que a matéria é de competência do Congresso Nacional,
ex vi do inciso X, do art. 43 da ConstituiÇão Federal.
O que esperam e, encarecidamente solicitam e reividicam os
trabalhadores presentes à rampa do Congresso Nacional, representando
também os milhões que a Brasília não puderem vir, é que cada Deputado e
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cada Senador, independentemente de cor partidária, compareça no dia 15
próximo à votação e negue seu reforendurn ao Decreto-~ei n<? 1.910,de 1981,
por ser inconstitucional e, principalmente, por jã estar acarretando
insuportável ônus aos trabalhadores, especialmente aposentados e
pensionistas, como ênfase maior no caso· dos trabalhadores rurais, cujos
benefícios, -como sabemos, não decorrem de __ imple~~nto de contribuição
di reta.
O nãO referendum ao referido _Decreto-Lei representa, assim, U!fia forma
de repor as coisas em seus devidos lugª-res, isto é, yoltafiTIO~ à !i_tuação
anterior, quando o Congresso Nacional havia solucioriado o problema
através da Lei n9 6.950, de 4 de novembro de 1981, que, rejeitando a
majora-ç-ã-o das alíquoas e silenciando, muito justamente quanto à
contribuição dos aposentados e pensionistas, fixou a taxa de 20% sobre o
preço da comercialização dos bens supérfluos.
Os trabalhadores brasiieir_os, da cidad~ _e _do campo, estão de olhos
voltados para o Congresso Nacional na expectativa de que não haja omissão
de nenhum Deputado e nenhum Senador nesta hora difícil e decisiva para o
orçamento familiar de rnilhões de brasileiros que p_ercebem p_~rcos proventos,
como é o caso dos rurais, cujos benefícios não vão ~lém d~_50% do salãri_?
mínimo.
Sendo o que se nos apresenta para o momento, valemo-nos do ensejo
para reiterar a V. Ex• nossos protestos de estima e elevad(!. consideração.
Atenciosas saudações, -José Francisco da Silva. Presidente- Gelindo
Zulmira Ferri, Secretãrio-Geral.
RELAÇÃO DAS ENTIDADES PARTICIPANTéS DA CARAVANA
CONTRA O PACOTE DA
PR EVIDENCIA (DIA 2 DE JUNHO DE_1982)
Entidades Sindicais:
1. Comissão Nacional Pró-CUT

•

•

•

•

2. Confederação Nacional dos trabalhadores na Agricultura
3. Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria
4. Confederação Nacional dos Trabalhadores. Transportes Maritimos, Fluviais e Aéreos
5. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Cqmunicação e
Publicidade
_
6. Confederação dos Servidores Públicos do _Brasil
7. Federação Nacional dos Jornalistas
8. Federação Nacional dos Portuários
9. Federação N<!cional dos Trabalhadores nas Indústrias U_rbanas
10. Federação dos Bancãrios do Rio de Janeiro e Espírito Santo
II. Federação dos Comerciâriqs de S4nta Catarina
12. Federação dos G râficos de São Paulo
13. Federação dos Metalúrgicos de Minas Gerais
14. Federação dos Metal(lrgicos do Rio de janeiro
15. Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul
16. Federação dos Metalúrgicos de São Paulo
17. Federação dos Químicos e Farmacêuticos de São Paulo
18. Federação dos Têxteis de Minas Gerais
19. Federação dos Trabalhadores na Alimentação do Rio Grande do
Sul
20. Federação dos Trabalhadores na Alimentação de São Paulo
21. Federação dos Trabalhadores na Agricultura da Bahia
22. Federação dos Trabalhadores na AgJicultura do Espírito Santo
23. Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Goiãs
24. Federação dos Trabalhadores na A_gricultura do Maranhão __
25. Federação dos Trabalhªdores na Agricultura do Mato Grosso
26. Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Mato Grosso do
Sul
27. Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais
28. Federação dos Trabalhadores na Agricultura da Paraíba
29. Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Paranã
30. Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco
3 I. Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do
Norte
32. Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do
Sul
33. Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio de Janeiro
34. Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina
35. Federação dos Trabalhadores na Agricultura de São Paulo
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3-6". Federação dos Trabalhadores na Agricultura .de Sergipe
37. Federação dos Trabalhadores no Estabelecimep.to de Ensino de
SãO Paulo
38. FederaçàQ dos Trabalhadores no Papel e Papelão de São Paulo
39. FederaÇão çiOs Trabalhadores nas Indústrias Urb~nas de São Paulo
40. Feder:fição Paulista_ dos Servidores Pl)blicos
41. Sindicato dOs Alfaiates e cõStureiras: do Rio_((~ Janeiro
42. Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro
43. Sindicato dos Arquitetos de São Paulo
44. Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetâculos do Rio de Janei-

ro
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
55.
56.
57.
58.
59.
lOS

Sindicato dos AsSiStintes Sociais do Rio de J_aneiro
Sindicato dos Baõcãrios de Brasíli(!.
Sindicato dos Bancários de_Fortª-leza
Sindicato dos Bancários-de Natal
Sindicato do.S Bancá-rios- de Niterói
SindicatO dos-:Bancá_rjos de Porto ALegre
Sindicato dos Bancários do RiQ de Janeiro
Sindicato do,s Bancários de Sal_vador
:sindicatO: _do&_ Baricãrios de S~ntos
- SindicatO-dos Bancários de São Paulo
Sindicato dos Ceramistas de Jundiaí (São Paulo)
Sindicato dos Comerciári_os de Apucarana '(Paranâ)
SiridicatO dos COmerciáriós de Brasília
Sindicato do,s Comercíârios de Santos
Sindicato dos Condutores Roçloviãrios de Santos
Sirtdicato dos Confere:nt~s de Carga e Desgarca do Porto de San-

60. Sindicato dos Consertadores d~ Carga e Descarga do Porto de
Santos
61. Sindicato dos Eç_onomistas do Rio de Janeiro
62. ___Sindicato dos Eletricitãrios da Bahia
63. Sindicato dos Eletricitãrios de São Paulo
64. Sindicato dos Empregadores em Edifícios de Santos
65. Sindicato dos Empregados em EdifícioS, Porteiros e Cabineiros de
São Paulo
66. Sindica~o dos Erp.pregado em Empresas de Asseio e Conserv.
Brasílla
67. Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conserv. de
São Paulo
68. Sindicato dos Empregados em Hotéis e Similares de Santos
69. Sindicato dos Empregados na Administração Portuãria de Santos
70. S-indicato dos Enfermeiros de. Santos
71. Sindicato dos Engenheiros de Brasília
72. Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro
73. Sindicato dos Engenheiros de São Paulo
74. Sinclicato dos Ensacadores e Arrumadores de Café do Porto de
Santos
75. Sindicato dos Estivadores de Santos
76. Sindicato dos Ferrovíãrios da FEPASA
77. Sindicato dos Gd.Gcos de Campinas
78. Sindicato dos Grâficos de Caxias do Sul (Rio Grande do Sul)
79. Sindicato dçs .Grãfiços de Jundiaf (São Paulo)
80. Sindicato dos Gráficos de Ribeiro Preto (São Paulo)
8 L. Sindicato dos Grâficos do Rio de Janeiro
82. Sindicato do~ Grâficos de Santos
83. SindicatQ . d9S Gráficos de São Paulo
84. Sindicato dos Gráficos de Sorocaba (São Paulo)
85. Sindicato. dos Jornalistas Profissionais de Br~sma
86. Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais 87. Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Paraíba
8&. Sindicato dos Jornalistas ~rofissionais de Porto Alegre
89. Sindicato dos Jornalistas Pr.ofissíonais do Rio de Janeiro
90. Sindicato ·dos Marceneiros de São Paulo
91. Sindicato dos Médicos do Espírito Santo
92. Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro
93. Sindicato dos Médicos de São Paulo
94. Sindicato dos Mestres e Contramestres de Fiação e Tecelagem de
São Paulo
95. Sindicato dos Metalúrgicos de Acesita (Minas Gerais)
96. Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis (Rio de Janeiro)
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97. Sindicato
nas Gerais)
98. Sindicato
99. Sindicato
100.-- Sindicato
rais)

dos Metalúrgico_s de Belo Horizonte e Contagem (Mi- - dos Metalúrgicos de Caetê (Minas Gerais)
dos MetalúrgicoS de Campos (Rio de Janeiro)
dos Metalúrgicos de Conselheiro Lafaiete (Minas Ge-

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
III.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Sindicato dos MetalúrgiCos de Cruzeir-o (SãO- Pãuio)
Sindicato dos Metalúrgicos de FOrtaleza (CCai'ã) ·
Sindicalo dos Metalúrgicos de Guarulhos (São Paulo)
Sindicato dos Metalúrgicos de lpatinga (Miitas Gerais)
Sin-dicato dos Metalúrgicos de ltaúna (Minas Gerais)
Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade (Minas Gerais)
Sindicato dos Metalúrgicos de Mogi das Cruzes (São Paulo)
Sindicato dos Metalúrgicos de Montes Claros (Minas Gerais)
Sindicato dos Metalúrgicos de Niteroí (Rio de Janeiro)
Sindicato dos Metalúrgicos de Nova Friburgo (Rio· de Janeiro)
Sindicato dos Metalúrgicos de OSaSco (São Paulo)
Sindicato dos Metalúrgicos de Oui-o Branco (Minas Gei:ais)
Sindicato dos MetalúrgiCos de OUi:o PretO (Minas Gerais)
Sindicato dos Metalúrgicos de Parâ de Mrrias (Minas Gerais)
Sindicato dos Metalúrgicos de Petrõpolís (Rio de Janeiro)
Sindicato dos Metalúrgicos de Poços de Caldas- {Minas Gerais)
Siádicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre (Rio Grande do S-ul)
Sindicato dos MetalúrgícoS- do Recife (Pernambuco)
Sindicato dos M-etalúrgicos do Rio de Janeiro (Rio· de Janeiro)
Sindicato dos MetalúrgiCOs de Sabará (Minas derais)
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André (São Paulo)
Sindicato dos Metalúrgicos de Santos (São Paulo)
Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema (São Pau-

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Sindicato dos Metalúrgicos de São Gonçalo (Rio de Janeiro)
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo (São Paulo)
Sindicato dos Metalúrgicos de Sete Lagoas (Minas Gerais)
Sindicato dos Metalúrgicos de Três Rios (Rio de Janeiro)
Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda (Rio de Janeiro)
STridicato dos Metroviãrios do Rio de Janeiro
Sindicato dos Metroviãrios de São Paulo
Sindicato dos Motoristas em Guindastes do Porto de Santos
Sindicato Nacional dos Aeronautas
Sindicato dos Oficiais Barbeiros, Cabeleireiros e Similares de São

lo)

Paulo
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

Sindicato dos OperáriOs de Serviços PortuáriOs de S'antoS
Sindicato dos Padeiros de São paulo
Sindicato dos Petroleiros da Bahia
Sindicato dos Petrolheiros de Campinas e Pãulíneã "{São Paulo)
Sindicato dos Petroleiros de Cubatão (São Paulo)
Sindicato dos Petroleiros de Mauâ (São Paulo)
Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro
Sindicato dos Petroleiros de Santos
Sindicato dos Petroquímicos de Duque de Caxias (Rio de Janeiro)
Sindicato dos Professores de Brasília
Sindicato dos Professores de Minas Gerais
Sindicato dás Professores do Rio de Janeiro
Sindicato dos Químicos de Campinas (São Paulo)
Sindicato dos QuímiCos de Guaratinguetã (São PaulO)
Sindicato dos Químicos de Cuarulhos (São Paulo) ··
Sindicato dos QuímiCos de J undiãi (São Paulo
Sindicato dos Químicos de São P3.u-Io (SãO Pau-lo)
Sindicato dos QuímicoS de-Susailo (São pãu-16)
Siiidicato- doS Químicos de Vinhedo (São Paulo)
Sindicatro dos Radialistas de Porto Alegre
Sindicato -dos Radialistas do Rio de Janeiro
Sindicato dos RodoviárioS de Duque de Caxias e Magé o(R.io de

Janeiro)
156.
157.
158.
159.
160.
161.

(RS)

Sindicato dos RodoViários do Rio de Janeiro
Sindicato dos RodoViãriOS de São Paulo
Senalba de Brasília
SCnalha do- Município do Rio de Janeiro
Sindicato dos Trabalhadores na Alimentação de Bagé (RS)
Sindicato dos Trabalhadores na Alimentação de Caxias do Sul

Sindicato dos Tr-abalhadores na Alimentação de Santos (SP)
Sindicato dos Trabalhadores Artefatos de Papel de São Paulo
Sindicato d_os Trabalhadores na_ Construção Civil de Brasília
165. Sindicato dos_ Trabalhadores na Construção Civil de Curitiba
166. Sindicato dos Tfabalhadores na COnstrução Civil de Santos (SP)
167. Sindicato dos_ Trabalhadores em Bloco do Porto de Santos
168. Sindicato dos Trabalhadores Energia Elétrica de Campos (RJ)
169. Sindicato dos Trabalhadores Energia Elétrica e Gãs do Rio de Janeiro
170. Sitlaicato dos Trabalhadores Indústrias de Borracha de São-Paulo
171. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Santos
-172. Sindicato dos Trabalhadores Indústrias Fiação_ e Tecelagem de
Belo Horizonte
173. Sindicato dos Trabalhadores Indústrias Fiação e Tecelagem Parã
de Minas
174. Sindicato dos Trabalhadores Indústrias e Tecelagem Porto Feliz
(SP)
175: Slildicaio dOs liabalhadoies nas Insústrias óticas de São Paulo
176. Sindicato dos Trabalhadores Indústrias Papel e Papelão Aparecida (SP)
177. Sindicato dos Trabalhadores Indústria Papel e Papelão de Caeiras
(SP)
178. Sindicato dos Trabalhadores Indústrias Papel e Papelão Guaratinguetá (SP)
179. Sindicato dos Trabalhadores Indústria Papel e Papelão de Gua-rulhos (SP)
180. Síndicato dos Trabalhadores Indústria Papel e Papelão de Jundiaí
(SP)
181 ~ Sindicato dos Trabalhadores Indústria Papel e Papelão de Limeira
(SP)
182. Sindicato dos Trabalhadores Indústria Papel e Papelão Mogi das
Cruzes (SP)
183. _Sindicato dOs Trãbalhadores lridóstda Papel e Papelão MogiGuaçu (SP)
184. Sindicato dos Trabalhadores Indústria Papel e Papelão Pindamonhangaba (SP)
185. Sindicato dos Trabalhadores Indústria Papel e Papelão Piracicaba
(SP)
186. Sindicato dos Trabalhadores lndústrhiPapel e Papelão Salto (SP)
187. Sindicato dos Trabalhadores Indústria Papel e Papelão de São
Paulo (SP)
188. Sindicato dos Tfab<dhaQpres Indústria Papel e Papelão Sorocaba
(SP)
189. Sindicato dos Trabalhadores Indústria Papel e Papelão Valinhos
(SP)
190. Sindicato dos Trabalhadores Indústrias Plãsticas de São Paulo
191. Sindicato dos Trabalhadores Indústrias Urbanas de Mato Grosso
do Sul
192. Sindicato dos Trabalhadores Indústrias Urbanas de Pernambuco
193. Sindicato dos Trabalhadores Purific. Água e Servs. Esgoto de São
Paulo
194. Sindicato dos Trabalhadores de Indústria de Sabão e Vela de São
Luís (MA)
l95. Sindicato dos_Trab-aihadores-lndús"triaTrigo, Milho, Soja, ArrozPorto Alegre
196. lnd4~tria Vestuário de Porto Alegre
197. Sindicato dos Tiábãlhadores Jndústda Urbs."Santos, São Vicente
e Litoral
198. _Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra (BA)
199. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barreiras (BA)
200. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus da Lapa (BA)
201. Sindicato dos Trabalhado-res Rurais de C!:ntral (BA)
202. Sindicato dos Trabalhadores. Rurais de Glória (BA)
203. Sindicato doS-Tf.lhalhadores_ Rurãis de Juaze_iro (BA)
204. Sindica-to dos Trabãihadores Rurais de Xique~Xique (BA)
205. Siridicato doS TràbalhadOres ffurais de Alegre- (ES)
206. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alfredo Chaves (ES)
207. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aracruz (ES)
208. _ Sindicato-dos Trabalhadores Rurais de Cachoeiro de Itapemírim
(ES)
209. _Sindicato dos Trãbalhadores Ruriis de castdo (Es)
210. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina (ES)
162.

163.
164.
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211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223 .

Sindicato dos Trabalhado.res Rurais de Goianêsia (GO)
Sindicato dos Traba.lhadores Rurais de Corumbã (GO)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Edea (GO)

•

224.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Goianira (00)

(MA)
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
(MG)
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

•

265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.

212.

•

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guararapi (ES)
Sindicato dos Trabalhaçlores Rurais de Ibiraçu (ES)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de ltaguaçú (ES}
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaranã CES)

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mantenópolis (ES)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de M uniz Freire (ES}

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa tereza (ES)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bela Vista (GO)
Sindicato dQs Trabalhadores Ru~ais de Caldas Novas (GO)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais_ de Ceres (GO)

225. Sindicato dos Trabalhadores
226. Sindicato dos Trabalhadores
227. Sindicato dos Trab.aJlladores
228. Sindicato dos Trabalhadores
229. Sindicato dos Trabalhadores
230. Sindicato dos Trabalhadores
231. Sindicato dos Trabalhadores
232. Sindicato dos Trabalhadores
233 . Sindicato dos Trabalhadores
234. Sindicato dos Trabalhadores
235. Sindicato dos Trabalhadores
236. Sindicato dos Trabalhadores
237. Síridicato dos Trabalhadores
238. Sindicato dos Trabalhadores
239.

273.
274.
275.
276.
277.

278.
279.

Rurais
Rurais
Rurais
Rurais

de
de
de
de

Goituva (GO)
Guapo (GO)
ltaberaí (GO)
ltapuranga (GO)

Rurais de Morrinhas (GO)
Rurais de Trindad~ (GO)

dos
dos
dos
dos

Trabalhadores
Trabalhadores
Trabalhadores
TrabaJhadores

(RJ)
283.
284.
285,
286.
287.
288.
289.
·_290.
291.
292.
293.
294.
295.

Sindicato
Sindicato
Sindicato
Sindicato
Sindicato

296.

Sindic~to

Rurais de Brejo (MA)
Rurais de Guimarães (MA)

Rurais de Mirinzal (MA)
Pio XII (MA)
Pinheiro (MA)
Santa Inês (MA)
Santa Luzia (MA)

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Rita (MA)
Sindicato dQs Trabalhadores Rurais de Timbiras (MA)
Síiidicato dos Trabalhadores Rurais de Acorizal (MT)

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cuiabã (MT)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rondonópolis (MT)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Eldorado (MS)
Sindicato dos_ Trabalhadores Rurais de Mundo Novo (MS)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bras Pires (MG)

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasília de Minas (MG)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canápolis (MG)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capinópolis (MG)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conselheiro Lafaiete

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de lbiaí (MG)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ipiaçu (MG)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de ltaverava (MO)

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ituiutaba (MG)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Janaúba (MG)

Sindicato
Sindicato
Sindicato
Sindicato

dos
dos
dos
dos

Trabalhadores
Trabalhadores
Trabalhadores
Trabalhadores

Rurais
Rurais
Rurais
Rurais

de
de
de
de

Januãria (MG)
João Pinheiro (MG)
Juramento (MG)
Manga (MG)

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piranca (MG)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Bárbara (MG)

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Vitória (MG)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Varzelândia (MG)
Sindicato do_s Trabalhadores Rurais de Alagoa Nova (PB)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alhandea (PB)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bananeiras (PB)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra de Santa Rosa (PB)

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Esperança (PB)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piteúbas (PB)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pijurituba (PB)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Saré (PB)
Sindi~ato dos Trabalhadores Rurais de Serraria (PB)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Floresta dos Navios (PE)

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina (PE)

de
de
de
de
de

Campos (RJ)
ltaboraí (RJ)
Magé (RJ)
Rio Bonito (RJ)
São Fidelis (RJ)

Sindicato d_os Tr:;tbalhadores Rurais de Teresópolis (RJ)

Sindij:ato dos Trabalhadores Rurais de Valença (RJ)
Sindical~ dos Trabalhadores Rurais de Vassouras (RJ)
S-indicato dos Trabalhadores Rurais de Araçatuba (SP)
Sindicato dos Trabalhadores RuraiS _c;le ~raraquara (SP)

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Assis (SP)
SiodicaJo dos Trabalhadores Rurais de Auriflama (SP)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Batatais (SP)
dos Trabalhadores Rurais de Bernardíno de Campos

297. Sindicato dos Trabalhadores
298 .. Siildicato dos Trabalhadores
299. Sindicato dos Trabalhadores
300. Sindicato dos Trabalhadores
301. Sindicato dos Trabalhadores
302. . Sindicato dos Trabalhadores
303. Sindicato dos Trabalhadores
304. Sindicato dos Trabalhadores
305. Sindicato dos Trabalhadores
306. -·Sindicato dos Trabalhadores
307. Sindicato dos Trabalhadores
308. Sindicato dos Trabalhadores
309. Sindicato dos Trabalhadores
310. Sindicato dos Trabalhadores
311. Sindicato dÓs Trabalhadores
312. Sindicato dos Trabalhadores
313. Sindi~a:to dos· Trabalhadores

Rurais de Bequimâo (MAj

de
de
de
de

dos Trabalhadores Rurais
dos TrabaJhadores Rurais
dos Trabalhadores Rurais
dos Trabalhadores Rurais
dos TrabalhadOres Rurais

(SP)

Rurais de Turvania (GO)
Rurais de U ruana (GO)
Rurais de Varjão (GO)
Rurais de Balsas (MA)

Rurais
Rurais
Rurais
Rurais

J'i' l5J5

280. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Açu (RN)
281. Sindicato dos.Trabalhadores._Rurais de Jucurutu (RN)
i8Í. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus de ltabapoana

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Olho D'água das Cunhãs

Sindicato
Sindicato
Sindicato
Sindicato
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Rurais de Barretes (SP)

Rurais de Cafelândia (SP)
Rurais de Cravinhos (SP)
Rurais de Fernandópoiis (SP)
Rurais de Franca (SP)

Rurais de
Rurais de
Rurais de
Rurais de
Rurais de
Rurais de

General Salgado (SP)
Guapiara (SP)
llaí (SP)
Ituverava (SP)
Jaboticabal (SP)
Jales (SP)

Rurais de José Bonifácio (SP)

Rurais
Rurais
Rurais
Rurais

de Junqueirópolis (SP)
de Lins (SP)
de Marília. (SP)
de ·Mirandópolis (SP)

Rui-ais de Mirante Paranapanema

(SP)
314. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mirassol (SP)
315. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mogi das Cruzes (SP)
316 •. Sindicato dos Traba!haçl_pres Rurais de Ourinhos (SP)
317.
3l8~_

Sindicato do~ Trabalhadores Rurais de Palmital (SP)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paraguaçu Paulista (SP)

319. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patroclnio (SP)
320. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pederneiras (SP)
321. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedregulho (SP)
Sindicato dos Tr_abalhadores Rurais de Penápolis (SP)
323. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pirajuí (SP)
324. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pontal (SP)
325: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Alves (SP)
326. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Prudente (SP)
327. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Populina (SP)
328. Sindicato dos Trabalhadoce~ Rurais de Quatâ (SP)
329. Sindicato dos Trabalhador.es Rurafs-de Rancharia (SP)
330. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Regente Feijó (SP)
331. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ribeirão Preto (SP)
332. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sales de Oliveira (SP)
333. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Fé (SP)
334. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Carlos (SP)
335. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Paulo (SP)
336. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sorocaba (SP)
337. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teodoro Sampaio (SP)
338. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Valparaíso (SP)
339. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xavantes (SP)
340. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aquidabã (SE)
341. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Estância (SE)
342. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Malhados (SE)
343. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tobias Barreto (SE)
344. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasília (DF)
345. Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado de
Minas Gerais
346. Sindicato dos Trabalhad~cires eni Tran~porte de Brasília
321.
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347.
348.
349.
350_
351._
35-2.
353.
354.
rai
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Sindic-ato dos Vídreiros do Rio de Janeiro
Sindicato dos Vigias Portuários de Santos
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal
~ssociaçã.o Nacional dos Docentes do Ensino Superior
Associação dos Professores do Estado de São Paulo
--AssociaçãO dos Professores São Paulo ~ Araçatuba
Associação ProfissionaJ dos Arquitetos dÕ Distrito Federal
Associação Profissional dos Assistentes Sociais do Dfsi-rito -Fede-

355.~ Associação Pro[issional dos Cientistas -SOciais" do R:lO de-Jãneiro
356. Associação Profissionaf dos Nutricioníst~S crO Rio dC Jaridro
357. Associação Profissional de Pr?c~sam~t~-ª~ Dados do RiO deJa-

neiro

358.
359.

deral
360.
361.

362.

Fede;a,

AssociaçãO Profi.Ssiona:r dos S"oci6i0g0S- do DiSirho
Associação Profissional" dos Trabs. Estab. Ensino do Distrito FeAssociação doS Vigifaiites do Distrito Federal
União Nac. Servídores Públicos - Rio de Janeiro
União Nac. Servidores Públicos - são- PãlliO

Depuiãdo
Deputado
Deputa9o
Deputado
Deputado
Deputado
Deputado
DePut::ido
Deputado
Oepllfadõ
Deputado
Deputado
DeputãdO

•

Délio iios Santos - PDT
Edson Kair - PMDB
Freitas Diniz - PT
Freitas Nobre ---PMDB
J.G. de~ Araújo Jorge- PDT
Jackson _Barr~t?- PMpB
Marcus Cunha - PMDB
Mo-desto da Silveira - PMD 8
Odacir Klein - PMDB
R~berto_Fr~"fre ~ PMDB
Tideide Lima- PMOB
Ul~sses Gu_imarães - PMD B
Cassado Marce)o Gato.

•

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GABRIEL HERMES NA SESSÃO DE 25-6-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO 0/I.ADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. GABRIEL HERMES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
-- O Instituto Euvaldo_Lodi, organismo de estudos e pesquisas da Confederação Nacional das Indústrias, em colaboração com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, promoveu, nos dias 2 e 3 de junho, em Porto Alegre, um Seminãrio -Na-cional sobre Renovação da -Empresa, que obteve a
maior fCpercussão nos meios empresariais, atraindo representantes dos seta~
res industriais de todo o País, autoridades eStaduais e federais, o Presidente
da Confederação Nacional da Indústria, o Presidente da FIERGS e mais au~
toridades.
'
Os temas abordados foram de transcendental importância e do maior interesse para os meios empresariais. O Seminário se destinou a estimular uma
reflexão sobre a adequação do microcosmo empresarial ao universo das
transformações em curso no conjunto da sociedade, e, assim, favorecer o de~
bate em torno às múltiplas dimensões nas quais a empresa pode assumir sua
vocação. inovadora e seu papel de agente do processo de transformação. Destaque foi dado aos problemas da pequena e média empresa nos debates entre
os participantes, empresârios-, acadêmicos, estudiosos e representantes de órgãos gov_ernamentais.
O programa, bem escolhido e organizado pelo IEL, orientado pelo seu
Dir.etor, Tarcíso Meirelles Padilha, reuniu os participantes em grupos, em
-vânas sessões plenárias, o que permitiu exposições e amplos debates entre ex~
perientes homcn~ de ernprC?as, Ministro de Estado, técnicos, professores e
pesquisadores universitários.
Passamos a dar, em resumo, notícias de algumas das matérias do programa do Seminário, assim como a que se segue e que mereceu destaque:
"A Renovação da Empresa"
A "Renovação da Empresa no Contexto Sócio-Económico Brasileiro"
foi um dos temas fartamente estudados, e, nas conclusões, mostraram os de~
batedores que_ cumpre hoje à empresa abandonar o papel de espectadora no
processo e se transformar em entidade atuante, Para tanto, é necessário ritmo
célere_~a mo-derniz_~_ç_ão de suas estruturas, atualizando~se a seus dirigentes e
técnicos. Deve o empresário, na luta competitiva, racionalizar seu processo e
buscar contínua renovação.
-A tCse foi i!xposta pelo Sr. Paulo Francini, Vice-Presidente da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo, e teve como debatedores os Srs.
Amaury Temporal, V ice~ Presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro e Luís Otávio Bueno_Dias Vieíra, \!~ce-Presidente da FCderação das Indústrias do Estado do Rio Grande do '$ui.
Destaque mereceu o Tema.
"Desemoolvimento Social e Relações de Trabalho"
Discorreram o Sr. Alencar Rossi, SeÇretário de Relações de Trabalho do
MinistéiíO do TrabalhO, tendO, como debatedores, 0-Sr. Adão Mendes Jurak,
representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria do
~-~o Graf!9:~ _d_o_ ~-~1; Élio Eulália Grisri_,~Vice-Presici_ef)tç~da Fçc\eração das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul; Ernesto Lima Gonçalves, Professor da Faculdade de Medicina da USP e d-a Escôl~ de Administr<_!.ção da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo e, como relator, Amaury de Souza, cientista político e profesSor do InStituto Unfversítário de Pesquisas do Rio de Ja~
neiro.
Os debates deste grupo de trabalho foram de al_ta qualidade e deixar;m
observações e estudos oportunos. As discussões entre os membros do Ministério.do Trabalho,- representante da_C_O_rl-ff:deração Nacion~l doS Trabalhadores, professores e_ empresários foram esclarecedoras e deixaram subsídios
c

Entidades de Aposentados:
363.
Janeiro

Associação dos Aeroviáríos AposentadOs- e--peõSíOn1Sfas dO Rio de

364.
365.

Associação dos Aposentados ArrumadOres dO Ríci--de- Janeiro
Associação dos Aposentados Eletricitários-do Estado de São Pau-

lo
Associação dos Aposentados Estivadores de Santos
Associação dos Aposentados de Jundiaí (SP)
368. Assocíação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília
369. AssociaÇão dos Aposentados e Pensionistas do Comércio do Rio
de Janeiro
370. Associação dos Aposentidos e PensioniStas de-Praia Grande (SP)
371. Associação dos APosentados do Petróleo de Santos
372. Associação dos Aposentados Rodoviários do Rio de Janeiro
373.. Associação dos Bancários do Estado de São Paulo
374. Associação dos Empregados Aposentados da CNTC
375. Associação dos Funcionários Aposentados da VASP
376. Associação dos Professores do Acre
377. AsSõciação dos Professores do Pará
378. Associação dos Químicos Aposentados de Niteiói (RJ)
379. Associação dos Trabalhadores Aposentados Inds. Quims. e
Farms. São Paulo
380. Associação dos Trabalhadores Aposentados Metalúrg"icos- de São
Paulo
381. Associação dos Trabalhadores Aposentados Marceneiros de São
Paulo
382. · Associação dos Trabalhadores TêxteiS Aposentados de SãO Paulo
383. -AS·s-OclaÇãOOas -Eiilldades de São Paulo do Estado de São Paulo
384. Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Es~
tado do Rio de Janeiro
385. Legião Brasileira de !nativos- Niterói (RJ)
386,_ Legião' Eloy Chaves - Santos (SP)
387. União-dos Aposentados de Transps. Coletivos do Estado de São
Paulo
388. Conselho das Entidades de Aposentados do Estado de São Paulo
366.

367.

Entidades Diversas:
ConfiSSão doS Fu-rlcióriàdOS--do Hospital da San-ta Casa de Santos
Conselho MuniciPal de Moradores de São Vicente (SP)
DCE Livre da UNB
Frente Nacional do Trabalho
Movimento Contra o Custo de Vida (SP)
OAB - Subseção de Santos
Pastoral Operária de Mogi das Cruzes (SP)
União Nacional dos Estudantes
Parlamentares:

Senador Franco Montoro- PMDB
Senador Henrique Santillo - PMDB
Senador Tancrcdo Neves- PMDB
Deputado Airton Soares - PT
Deputado Benedito Marcílio - PT

•

•

•

•
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para serem aproveitados pelos legisladores, ministériOs e empresas; assim,
aguardamos a publicação dos anais para uma apreciação futura.
''Desenvolvimento Organizacional''
O mundo empresarial moderno exige uma nova postura do industriãl,
dos homens de empresa.
O rápido crescimenfo e, em muitos caso.S,-ó gigantismo das empresas que
se espalham pelas cidades, pelas várias unidades da Federação e até o exterior, ·criam novas e complexas exigências. O problema da desburocratização,
para busca da eficácia;-convocá õ empresário, os gerentes, os administradores
a posições novas, coloca o apelo à colaboração entre técnicos e estreitam as
ralações entre os recursos científiCos, econ-ôm.1cos e administi_ativos.
As exposições e ós- debates do grupo que estudou o tema ':Desenvolvimento Organizacional" abrangeram os aspectos ligados ao Gigantismo e Burocratização; Desburocratização e Eficácia; Papel de Empresário e de Gerente e Realização no Trabalho. O grupo foi presidido pelo Sr. Leopoldo Mário
Nigro, Vice-Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato
Grosso; tendo como expositor o professor José OsóriO Reis, Diretor da_Escola de Administração da Universidade Federal da B_ahia, e como debatedores:
Antônio Carlos _Santa Rosa, Diretor da Faculdade de Ciências Econômicas
da Unive~sidade Federal do Ri_Q Grande do Sul; Roberto Carlos Regnier
Netto, Diretor do SENAC- Departamento Nacional. e Wagner Siqueira,
Gerente de Planejamento do l)_anco do De_senvo~v:im_ento doR_io de Janejro.
"O Empresdrio do Ano 2.000"
O assunto da 4• Sessão foi "Nasce Hoje o E~presáríõ do Ano 2.000" ·~um Novo Gerente para uma Nova Empresa", tendo como expositor o professor Francisco Gomes _de Matos,_Çonsultor Qe _EfTipr.(!SaS e membro do
Conselho F_ederal de .Mão-de-obra.
.
Esse. tema comportou uma profunda renexão a respeito da adequação da
empresa ao universo das transformações sociªis. abrindo perspectiva-à análise das múltipas dimensões da organiza-ção e sua Vocação inovad.ora.
Presidiu a sessão o Presidente_da Federação das Indústrias de Santa Catarina, in-dustrial Bernardo Wolfgang Werner. Os debatedores foram o exministro Euro B_rand_ão e empresários Dilson Funaro, Presidente d~ Trol Indústria e ComérciO S.A,_E Norberto Odebçecht, Diretor-Presidente 4~ C.onstrutora Norberto Odebrecht.
_
FáiSüóstancioso o trabalho do expositor que advertiu: - D~ rePente o
ano 2.000 já chegou. É uma época -de inquietações e fabulosas promessas.
Passou a expor o que já está oco i-rendo na sociedade de informação. Falou da Tetemática; mostrou que "na escola moderna o meninci desenha fábricas, máquinas, poluiçãO". DisSe dos traços culturais da transição, do relacionamento humano, dos novos treinamentos das teses mecanicistas, dos novos
conceitos de autoridades, das tendências do novo sindiCalismo; enfiin.~ da integração Empre.o;a-Governo-Comunidade, de escolas novas e de novas tecnologias. Chegou ao perfil do gerente como educador e abordou as novas filosofias do __trabalhos.
Neste painel, todas as novas etapas foram abordadas, debatidas e surgiram conclusões e recomendações que qualificaram os debates.
Sem dúvida, foi excelente a contribuição do Professor Francisco GomeS
de Matos na discussão_ do tópico: "Nasce, Hoje, o Empresário do Ano
2.000", procurando perfilar o administrador do futuro; enquanto realçava os
traços culturais sigriifícativos da transição para a década de 80, examinando,
sucessivamente, indicadores de tendência, a política de recursos humanos, o
gerente como educador, um novo modelo _de desenvolvimento gerencial, a
nova empresa e a nova gerência, a organização burocrática, os recurSos humanos e o desenvolvimento gerencial permanente à distância, apt"eseiitando
as seguintes conclusões:
a) o conhecimento é vital, mas· sem a aplicaçãO frustra-se e se extingue;
b) a habilidade na aplicação do conhecimento consiste em assOciá-lo à
solução de problemas_ práticos;
c) para tanto, o ambiente contribui positiVamente quando estimula a experimentação
Desenvolvimento Econômico-Financeiro
No Grupo de Trabalho sobre .. Dçsenvolvimento Econ.ômJcoFinanceirO", presidido_ pelo empresário Paulo D'Arrigo Vellinho, VicePresidente da Confederação Nacional da Indústria, foi discutida a problemâtica da renovação da empresa e o papel que lhe cabe em nosso atual estágio de
desenvolvimento. O Grupo analisou também a política de crédito, as formas
modernas de capitalização, a política industrial e o problema da competitivi-

•

dade .

Tendo coroo expositor o Dr. Ary Burger, Presidente da Companhia Riograndense de Participações, o grupo centralizou o tema com vistas à política
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de crédito e às formas modernas de capitalização, pr0cedendo-se a análises
gerais sobre o papel da empresa e o posicionamento da classe empresarial
ante o Governo. Conch,1iu-se que a maturidade do nosso processo de desenvolvimento não admite tomadas unilaterais de decisões, sem consulta prévia e
ampla a todos o_s setores da sociedade, julgando-se inadmissível o falso connito de situaÇões e interesse entre o Governõ e Empresa, Capital e Trabalho, ou
seja, os que devem cuid.ar da riqueza e os que se devem ocupar com a pobreza.
Reconheceu-Se a necess~dade de sensíveis mudanças no atual sistema
económico-financeiro, que facilita, hoje, mais a especulação do que a produção.
Enfatizou~se a importância da otimização e maximização do lucro, que
não devem ser buscadas apenas na estrutura da empresa, mas devem refletirse no âmbito de uma maior solidariedade inter-empresarial:
Concluiu-se pela necessidade de se desenvolverem todos os esforços necessários ao fortalecimento da pequena e média empresas, pois da sua melhor
estruturaçã_o depende uma economia saudável.
_ Reconheceu-s~ que_ a renovação da empresa serâ feita em função do impacto tecnológicO, se-m Perder de vista a impoi"tãncía fundamental do aumento_ da efiçiência dos recur.sos humanos, e que é imprescindível uma maior
atenção ao papel que o homem representa no processo.
N_o_que tange à competitividade, advertiu-se no sentido do pleno respeito
aos princípios furidamentais da livre iniciativa empresarial.
Recursos Hwnai]Os
Srs. Senad_ores:
Os debates em torno do tema .. Desenvolvimento de Recursos Humanos" foram presididos pelo orador (Gabriel Hermes), sendo expositor o pro. fessor Ayi'ton Broc~ de OliVeíra, -do Centro Naci_onal de Aperfeiçoamento de
Pessoal para a Formação Profissiánal- Fundação CENAFOR- do Ministério da Educação e Cultura. Os debatedores fpram pela ordem, Arivaldo Silveira Fontes ~Diretoi Geral do Departamento Nacional d_o SENAI, Heitor
Kramer - Gerente de Re_cursos HUmanos da MPM - Propaganda, Josê
Américo Ferreira, consultor de empresas e Maurício Magalhães Carvalho,
chefe da Presidência da Confederação Nacional do Comércio.
No início dos trabalhos citei os g"igantescos empreendimentos como a hidrelétrica de Tucuruí, Carajâs, porto de Itaqui, porto de Barcarena, a hidravia, as eclusas, para só falar naqueles que dizem respeito à minha área de origem, salientando que, para atender a todos esses projetes, há uma formidâ_vel
demanda de recurs.os bumanos, o _que exige 9 máximo empenho de todos os
envolvidos e_ interessados no assunto.
O professor Ayrton inidtiu a ·exposição dizendo desejar incitar a discus-são em _torno de problemas e dúvidas relativas ao processo de produção centrado no capital.
Primeirame~te, ressaltou a tendência que existe no processo capitalista
--de produção de seccionar, esquematizar e reduzir as etapas do processo. Ao
ser simplificado este, cada secção, cada etapa, cada fração passa a ser executada por máquinas.
Isso geraria uma tendência para desqualificar o trabalho, ou seja, geraria
uma tendência para extinguir o trabalho qualificado e friSou: a racionalidade
empi-esarial lev<;1 a investir em tecnologia para concorrer com outros mercados~ para obter retorno mais rápido ao investimento.
As grandes empresas industriais-- Operam segundo esta perspectiVa e Seguem uma política de capital intensivo com tecnologia comprada e tendente a
economizar a mão-de-obrã.
No entanto, -estamos gastando te~po e recursos para a qualificação de
uma m3.9-de-obra que se encaminha para um mercado que dispõe de vagas
cada vez maiS -ínsufiCienteS.
Os debatedores interVfCrãrit, recOilheceitdo todos o destaque fundamental que se deve dar ao tema recursos hurrianos. O Dr. Heitor Kramer chamou
a atenção para o signifie<itíVo fato dC que OGtupo de Trabalho- justamenl•.'
·o que trataria da formãção de recursos humanos- ter apresentado o menor
índice de frequência em relação, por exemplo, ao que tratou de problemas
econômico-ftnanceiros. Segundo ele. esse fato pode ser interpretado como um
índfdO -Seg:Uro "do desinteresse- d.o empresário que, não tendo meio para
avaliá-los objetivamente~ desconhece o potencial dos recursos humanos.
AriYaldo Silveira Fontes destacou a importância do SENAI na qualificação da mão-de-obi-3.-e a tendência pãra deslocar o treinamento para dentro
dils empresas, uma vez que a cHentela ·é numerOsa e a oferta do SENA! é in•uficiente.José Américo Ferreira entende que existe muita ignorância a respeito de
recursos humanos por parte dos empresários. A maioria deles enfrenta altos
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custos no absenteísm·o, no ~·turn~over", no recrutamento e seleção de pessoal
que, no. caso brasileiro, em grande parte, provém da corrente migratória
rural-urbana. No entanto, como esses custos não estão sendo demonstrados,
os empresários não despertam para a necessidade de investir nos recursos hu_manos como meio de reduzi-los.
Sugeriu que o SENA~ conduza pesquisas nessa área para-posteriOr divulgação aos empresários.
O A.finistro da indústria e do Comércio
Prestigiou o encontro o Ministro da Indústria e do Comé_r_cio, Camjlo
Penna, que pronunciou oportuna palestra e abordou longamente problemas
os mais diversos. Esclareceu a posição do Governo Federai e de seu MiníStério no desejo de uma constante participação e colabor_aç_ão, sobretudo no
setor de maior produção nacional.
Esclareceu sobre_ os motivos pelos quais o BNDE passou do MIC para a
SEPLAN, e afirmou que o Governo não pensa em diminuir reCU:fSõs-destinados ao financiamento das empresas privadas. Esclareceu sobre os esforços no
sentido da retomada do crescimento econômico que, afirrrióu, espera atinja
nível razoável de crescimento no corrente ano. Muito proVeitosa foi a oportunidade em que o Ministro respondeu a numerosas perguntas do auditório e,
assim, prestou escla_recimentos e deu orientações.
Srs. Senadores:
Nesta rápida síntese, queremOS signíficar a "iiripOfiâifcia do" Sem_in_ário
Nacional sobre Renovação da Empresa, do qual tivemos a honra de participa:, pelas profícuas anâlises e profundos estudos feitos, pela abordagem dos
mais irripó"rt3.ntes problemas do nosso desenvolvimento, sobretudo pela con~
fiança dos nossos empresãrios em noSsa evolução econôm-ica, s6Ci3T é política.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR ..EVELÃSlO VIEIRA NA SESSÃO DE 29-6-81 E QUE, ENTREQUE ;j REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIOJ!MENTE:

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O problema do desemprego no nosso País somente pode set_compreendido a partir do entendimento do êxodo ruraL O homem que deixa o campo
torna-se uma força a menos na produção agrícola e passa a ser, na cidade, um
competid_or a mais por emprego.
De um modo geral o grau de conhecimento dessa mão-de-obra recêmchegada à cidade não é muito elevado. Todos sabemos_.que sãómen6res-ãs
oportunidades de qualificação do trabalhador nas atividades agrícolas e ainda que haja esse preparo, o Simples deslocamento jã ê-uma desvantagem, poís
surge, daí, a: necessidade de assímilar outros padrões de conhecimento, que os
empregados na cidade sabem pelo menos que existem.
A melhor forma de evitar o êxodo rural e fixar o ho_mem à terra é dandolhe a propriedade dessa terra. Por isso, é inadiãvel a necessidade de serem estabelecidos mecanismos que garantam, ao trabalhador rural, o acesso à propriedade do seu meio de trabalho e, den~e eles, o financiamento para a aquisição de áreas desse tipo é medida que cabe considerar.
No Brasil, hoje, o que estã havendo é uma crescente concentração de terras. Os latifúndios aumentam. O Governo alega que não dispõe de recursos
financeiros para financiar aquisiçãO de te-rras pelos que a desejam e não a
têm. Ent~;etanto, o Governo distribui crédito subsidi.aclo para os la~i_fundiârios ampliarerri as suas vastas. áreas.
_
..
Outras condições ma,is favoráveis à existência do_ homem rural dey~_m
também ser providenciadas. A primeira delas; seni a·-qu3.1 neii.hún13. Perdura, é
a de garantir rentabilidade aos produtos agrícolas, por intermédio de um sistema de comercialização capaz de isolar os dois extr(!mos -produção e consumo- da ganância dos intermediários e pela fix~ção- de unl P!~ç~ mínírrto
remunerador, que venha acompanhado da compra efetiva do que for produzido.
O que vemos presentemente é o agricultor ganhar POucO, CC!!fl mtifto -eSforço, enquanto o consumidor paga muito e sem dispor de alternativa. Ao
lado disso, muita vez, a produção se perde por falta de armazenagem, desestimulando ainda mais o produtor, que de um lado não encontra preço e de outro, observa o fruto do seu trabalho ser desperdiça~?_:__ _ _ .
_
A vida do homem do campo brasileiro não é fácil, senll0r:_ffeª-_i9~~te.
Para produzir ele tem de comprar sementes, nem_ sempre de boa qualidade,
adquirir fertilizantes adulterados e a preços exorbitante_§i, e por fim tranSportar os bens obtidos por estradas alimentadoras quase sempre precârias, quando não intransítáveis em certaS épocas do ano.
- ---
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Esse cidadão de quem se exigem tais sacrifícios é o mesmo que não dispõe de um seguro que cubra os riscos de produzir, pois o que existe, objetiva
- impedir os prejuízos dos bancos financiadores e só resi·'ualmente o agricultor
nele é incluído. Assim, quem produz por conta próptia, e não são poucos,
corre todos os riscos 4a prod~ção,__ s~m que haja qual..Juer modalidade de seguro à disposição, de vez qué-nlnguêm quer assumir o compromisso de garantir um<~: ativídade c~jas ameaças de perdas são enormes.
_ Frambém esse trabalhador o mesmo que, muita vez, necessita de orientação técnica e não tem aCesso a ela, POIS as pesSOas treinadas para tanto, algumas até rio exterior e a peso de ouro para o País, se encontram em atividades _b_~r_pçráticas ineficientes. preenchendo quadrínhos, em escritórios muito
bem montádos, com âgua e cafezinhO--ã. -toda hOra. O nosso agricultor" continua sofrendo uma discriminação da Previdência Social. Por exemplo, ele tem
q~e trab~lhã.r até os sessenti e cinco anos pãra alcançar uma aposentadoria
correspondente a 50% do salário mínimo.
Sr. Presidente, o grande potencial brasileiro é inegavelmente a agricultura. Temos suficientes comprovações a respeito. Somos irandes exportadores
de café, cacau, soja, sucos diversos, principalmente de laranja, e ultimamente
desenvolvemos o mercado para frangos congelados, sendo que" o Estado de
Santa Cala"f_lrl~_ é õ que_- mais contri~ui _para ~sse r~sul~~o.
-p--;;~que-1-tão podemos exportafoutrOSprOdutos, coino arroz, milho, alg~dãO, C~rne; bovinâ e SUína (e a iiSiâj:iOãe serracnmente-a-mptiada), obtendo
com isso divisas capazes de permitir que continuemos a importar sem problemas no balanço de pag~mentos?
Temos um e_xempio bastante decisíVO de quanto a imaginação e a audácia facilitãm a eXpanSão das vendas externas numa empresa catarinense, aSadi_a, que está exportando quibe congelado para os países ãrabes.
Incrementar a produção agrfcola brasileira significa interio-rizar o desenvqlvimento, p~oduzindo ~!la is alimentos-~- ~xando o homem no campo. Para
taQtp, i:tpporla_ def1n_ir u~a p~lítica para o -s"et~t- e-o_s rriOdQs de -~ção do Go-~ern_ot.. que em diversos- aspectoS cada Yez irwis se torna necessária.
NoS últimoS anoS-inúffieros-}jfiOâes eixOs viários fO~rãm-construídos por
todo _o_ q_9s~o tçr_~itóriq, s~.m q~~ a esJI'ada vidnal, ta_mbêm importante, merecesse iguais_ cu-idados.
__
---No que respeita aos irlsuffios agrícolas cte-há rrlUito existem reclamações
.sobre os fertilizantes, em termos de qualid1 de e preços. Sabemos que a intervenção governamental na economia nern .sempre tem sido socialmente proveitosa entre nós, mas no caso, acreqitamos qu_e_ algo Q~ve ser feito, até mesmo
em _termos_ de produç~o, t:1e E?odo a coibir abüSos e_ propiciar condições para
que sejã melhor remunerada a atividade qui depende do-consumo-de adubos
para elevar a sua produtiVidade,

•

•

•

•

Alguma ação governamental também seria vAlida para equilibrar o mercado leiteír(i.
· Em Santa Catarina temos o éxemplo rle uma área (no Vale do Itajaí) de
minifúndios outrora produtores de leite e também de hortifrutigranjeiros,
que, com as oscilações de excesso -de produção no verão e escassez, no inverno, perdeu a sua vitalidade, muito embo_ra detivesse todas as condições para
se desenvol'{er sempre naquela direção.
Quantas áreas_ semelhaiJ-_tes não existem por todo o nosso país, Senhor
Presidente?
O problema aí está. Ê grande a luta pelo emprego nas cidades, enquanto
o cpnsum_q também aumenta, e$pecialmente de produtos de origem agrícola.
Seil(~úv_ida, ;a_ produtivida-de gãiã-nte- u·ma pai-te- déSse consumo. Mas a ques~
tão não é só eConôm_i~a. pois que 'o seu- fundo é sod~d.
O êxodo rural necessita ser estáncado. Para tanto cabe criar n~o interior
condições para a sóbrey:ivénçia do _ho111em que lá habita.
Em primeiro lugar, escola, pois hoje um dos grandes fatores de expulsão
do homem do campo para a cidade é a falta de condições educacionais. Em
distritos pequenos, de cinco míl habitantes, a falta de um ginásio acelera a
mudança de toda uma família. Prim~íro, vão os filhos estudar, depois os pais,
atraídos também por outras vantagens que não encontram nos seus locais de
origem.
O c_onforto da eletrific3.çào também é um outro fator de expulsãoatração. O homem do campo vai à cidade e vê televisão, bebe água gelada,
ouve rádio, e conhece o que a r-letriciçlade pode lhe oferecei.
--- _ Na vefdade_ n&~_podemos Ser coittra iSsO. o que deve ser feito é propiciar
a esse homem tal condição Onde ele e_stá presentemente, em termOs tariibCm
de _saúde, habitação e previdência social. Nestes setores a situação também é
faStín;-áVel nas áreas- ruFais~- pOiS-:0-C(Ue hOje -existe é precâdo e muito longe de
poder 6lncõi'rer- com as cidades.

•

•

•
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Hoje, com uma população de 120 milhões, não estamos conseguindo gerar as oportunidades de empregos sufiCientes parã atender à demanda. Igualmente, não estamos produzindo alimentos suficientes, ·sendo que, anualmente, gastamos um expressivo volume de divisas na importação.
Daí perguntarmos: como ficaremos daqui a 19 anos, quando teremos
200 milhões de brasileiros? O desCmprego aí estâ creSCen(e -e constituindo
num dos piores flagelos sociais neste Pais. E o Governo decidiu optar por
uma recessão, buscando, através da recessão, reduzir a inflação em nosso
País, e também, ítnpedir o crescimento do custo de vida neste País.
Entretanto, estamos em recessão, o desemprego constitUi esse gra:-rtâe
câncer social, e a inflação, Sr. Presidente, continua acima dos 90% é, prOvavelmente, ao final do ano, atingírâ os 100%.
Está na hora de o Governo Federal tomar as iniciatíVas riõ.séfiTido de
reativar o desenvolvimento no Brasil, de se preocupar com essa massa humana de desempregados no Brasil, na ordem de 6 milhões de trabalhadores e de
reduzir o subemprego neste Pais.- Não pode o GOverno Continuar omisso, Sr.
Presidente, em relação a um problema tão grave e que vai se agravando co·m a
vinda, cada vez maior, dos nossos trabalhadores rurais~que, não encontrando
condições para se manterem no interior, rumam para a cidade, aumentando o
nível de competição na busca de uma oportunidade de emprego.
Ainda ontem tivemos a oportunidade de fazer urna apreciação sobre a
falta de presença do atual Governo. E enumerávamos, inclusive, vãrios Miw
nistérios, cujõS tit~ulares, embora dedicados, esforçados, não têm presença.
Aí está outro, o Ministério do Trabalho, que deveria ter a grande responsabilidade de se preocupar com esses graves problemas sociais, mas que tem
estado omisso.

se

•

•

•

Sr. Presidente, concluo di~endo: a inflação, hoje, é um problema sério, a
dívida externa é outro Problema sério, a dívida interna pública, hoje, na ordem de 5 trilhões de cruzeiros, é outro problema sério._Mas 9 problema ma"is
sério, hoje, é o do desemprego neste País, é o chefe de t.1miiia. que, depois de
2,.1,.5 meses desempregado, já gastou o seu Fundo de Gaiaf1tía e não tem recursos para resgatar, ao final do mês, o compromisso com a sua moradia e é
despejado; que não pode manter os seus filhos estudando.
t: o desempregado, Sr. Presidente, que não tem recursos para adquirir
alimentação para si e para os seus familiares. Este, o grande problema, o
problema mais sério neste País. Se o Governo decidiu por uma recessão, para
coinbater a inflação e não consegue atingir esse objetivo, é preferível a Nação
voltar ao desenvolvimento, embora com uma inflação de 100, 110, 120%, mas
não temos essa massa de brasileiros desempregados e passando fome.
Isto, Sr. Presidente, trará inquietações profundas à Nação.

O Sr. Hwnberto Lucena-

~emrite

V. Ex• um aparte?

O SR_ EVELÃSIO VIEIRA- Ouço o nobre Senador Humberto Lucena, com muita satisfação.

•

•

•

O Sr. Humberto Lucena - Nobre Senador, V. Ex', 'no seu pronunciaw
menta, enfatiza aspectos fundamentais do programa do PMDB np que tange
aos problemas económicos e sociais do Pais. Quanto ao desemprego, gostaria
de registrar mais uma vez; aproveitando a sua presença na tribuna, o descaso
do Congresso Nacional para com proposições apresentadas pela Oposição
neste Senado, visando pelo menos a atenuar esta grave situação social em que
nos encontramos. Refiro-me aos projetas apresentados por mim e pelo Senador Orestes Quércia, instituindo no Brasil o segurowdesemprego, aliás na linha' da Carta Constitucional em vigor. Até hoje sequer esses projetas- o
meu tem mais de 3 anos, o do Senador Orestes Quércia tem mais de um- rew
ceberam pareceres das Comissões Técnicas. Acho, nobre Senador Evelãsio
Vieira- e nesse sentido a CNBBjâ se pronunciou em apoio ao tema- que o
segurowdesemprego é matéria urgente, a que se deve dar absoluta prioridade
no próximo semestre deste ano legislativo.
O SR_ EVELÃSIO VIEIRA -O nosso Partido defende essa tese; nós
nesta Casa, ós elementos da Bancada do PMDB, teinos falado com constância -da necessidade de se instituir o seguro-desemprego neste País, exatamente
para que, em circunstâncias-como essas, quando temos 6 milhões de trabalhadores desempregados, eles possam pelo menos ter a segurança de que vão ter
um salário para a sua Sobrevivência, como existe na: quase totalidade dos países. O Brasil precisa ado ta r, com urgência, o seguro-desemprego.[ preciso
ainda que se diga, na oportunidade, que, malgrado esse desemprego que estã
ocorrendo, as grandes empresas, particularmente as multinacionais, começam a pressionar o Governo para mbdíficar a pollUC·a-Sãlarial neste País, e
que vai acontecer, infelizmente, lodo depois das eleições. Será mais Ulhã traw
gédia para o trabalhador brasileiro.
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Era a manifestação que- nos cumprimOs a fazer, nesta oportunidade Sr.
Presidente. (Muito bem!)
SECRETARIA-GERAL DA MESA

RESENHA DAS MATf:RIAS APRECIADAS DE I' A 30 DE JUNHO
(Art. 293, inciso II, do Regimento Interno)
PROJETOS APROVADOS E ENCAMINHADOS À SANÇÃO
Projeto de lei da Câmara no 121, de 1981 (n' 4.998(81, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regionar Eleitoral do Estado de Pernambuco e dá outras providências. Sessão: I 66-82. (Exiiaórdinâria.)
Projeto de Lei da Câmara n• 17, de 1982 (n• 5.645(81, na Casa de origem), que dispõe sobre a ctiação de cargos-na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiâs, e Q_etermina outras providências. Sessão:
16-6-E2. {Extraordinâria.)
Projeto de Lei da Câmara n• 20, de 1982 (n• 5.000(81, na Casa de origem), que dispõe sobie a-êilàÇão de cargos na Secretaria do Tribunal Regional EleitOral do Estado-do Maranhão e dâ outras providências. Sessão: 16-682. (Extraordinãria.)
PROJETOS APROVADOS E ENCAMINHADOS Ã PROMULGAÇÃO
Projeto de Resolução nl' 89, de 1981 (COmissão de Economia), que autoriZa a ~rt";(eitu!a Municipal,dC.~ngen~eiro ~a~ar~O, Estado d~ Minas Gerais,
a elevar em Cr$ 21.17I.l5d,õo (vinte e· unl ffilfhões, cCllto e setentã e um mil,
cento e cinijenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão:

3-6-82.
Projeto de Res~l~t:tção_n9 124, de 1981 (Comissão de Economia), que autoriZa Prefeitura Mi.micipal de Ituverava, Estado de São Paulo, a elevar em
Cr$ 31.793.420,61 (trinta ·e um Ptilhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante dC sua dívida
consolidada. Sessão: 3-6-82.
Projeto de Resolução n~' 141, de 1981 (Comi~ão de Econoniia), que auw
toriza a Prefeitura Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo, a elevar
em Cr$ 11.282.510,68 (onze rni_lhõ_es, duzent~s_ e__ oitenta e dois mil, quinhentos e dez cruzeiros, e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívidã. cO-nsolidada. Sessão: 3-6-82Projeto de R~solução nl' 174, de 1981 (Co~üssão -d~ Economia), que auw
toriza a Prefeitura Municipal de Unaí, Estado de Minas Gerais. a elevar em
Cr$ 258."475.000',00 (duzentos e cinq~enta_ e oito mjlhões, quatrocentos e setenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolÍdada. Sessão:

a

3-6-82.
Proj~to de Resolução n~' 124, de 1981 (ComíSsão de Ecõnomia), que autoriza a Prefci,tura Municipal de Capl.itít"ã, Estado de Minas Gerais, a elevar
em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e seterita e um mil, cento e
cinqUenta cruzeiros) 'o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 3-6-82.
Projeto de Resolução n• 236, de 1981 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Belém. Estado do Parã, a elevar em CrS
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:

3-6-82.

Projeto de Decreto Legislativo n• 29, de 1981 (n' 107 (81, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto das notas trocadas, em 16 de junho e 16 de
julho_ de 1980, em Brasílía, entre O Governo da Repliblica Federativa do Braw
si1 e o Governo dos_ Estados .Unidos Mexicanos, 1 ~"S quais foram introduzida~ modificações no texto do ConvêÍl{o sobre Transporte Marítimo, vigente
entre os dois paíse8: Sessão: 16-6-82. (Extraordinâria.)
Projeto de Decreto LegiSlativo ri9 35, de 1981 (n~' 86/81, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto das notas trocadas entre o Governo da Rew
. Pública Federativa do Brasil e o GovernO da República do Chile, em "iantia. go, a 10 de outubro de 1980, que íntrod~.~_ein rriodíficações no Convênio sobre
Transporfe Marítimo, concluído entre os do_is países a 25 de abril de 1974.
Sessão: 16-6-82. (Extraordinâria.)
-Projeto de Decreto Legislativo n9 3, de 19-82 (n'i' 133/82, na Câmara dos
Deputados), que aUtoriza o Senhor Presidente da República a ausentarwse do
País na segunda quinzena do mês de julho de 1982, em visita oficial ao Canadá. Sessão: 16-6-82. (Extraordinâria.)
Projeto-de Decreto Legislativo n• 28, de 1981 (n' 106(81, na Câmara dos
Deputados), que aprova os textos das Resoluçõe::. A4-l, que modifica o Artigo 13, e A4-3, que introduz o Artigo 12-bis no Estatudo da Comissão LatinoAmericana de A viação Civil-C LA C, aprovadas pela 4• Assembléia do referi~
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do organismo interriacion3J, -realizada em Bogotá, de 19 a 5 de dezembro de
1980. Sessão: 17-6-82. (Extraordinária.)
Projeto de Resolução n9 160, de 1981 (Comissão de Economia), 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) o montante Cfe sua dívida consolidada.
-- ····
·
Sessão: 25-6-82_
Projeto de Resolução n9 225, de I98f (COmissãO de EconoiTi-la), que 3utoriza a Prefeitura Municipal de Florestal, Estado de Min3.s Gefais~ 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: 25-6-82.
Projeto de Resolução n'l 122, de 1981 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a elevar em Cr$
12.634.800,00 (doze mllhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 25-6-_82.
Projeto de Resolução n9 155, de 1981 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura MU"nidpal de Nova Venécia, Estado dõ Espíritõ Santo, a
elevar em CrS 14.091.700,00 (quatorze milhões, noventa e um mil e setecentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 25-6-82.
Projeto de Resolução n9 192, de 1981 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos, Estado de São Paulo, a elevar em
Cr$ 28.091.520,00 (vi11te e oito milhões, noventa e um mil, quinhentos e vinte
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 25-6-82.
Projeto de Decreto Legislativo n9' 40, de 1981 (n<t 95/81, na Câinaia do~
Deputados), que aprova o texto do Protocolo de Emenda que modifica -o art.
14 da Convenção para a Uriificação de Certas RC::gras em Mat~!ia de Assistência e Salvamento -Marítimos. de 23 de setembro de 1910, concluído em
Bruxelas, a 27 de maio de 1967. Sessão: 25-6-82. (Extraordinãría.)
Projeto de Decreto Legislativo n9 42, (n9 108/81, na.cãinara 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 estabeiece
uma faiXa ·'non aed[jicandi'; ao longo da fronteira dos dois países, concluído
em Assunção, por troca de No tas efetuada a 16 de setem~ro de 1980_._ Sessão:
25-6-82. (Extraordinária.).
·· ·
··
. ..
Projeto de Decreto Legislativo n9 24, de 1981 (n"" 103/81, na Câmara dos
Deputados), que aprova o textO do acordo de Cooperação Am3.zôníca cOncluído entre o Governo da República FederatiVa do Brasil e o Governo da
República da Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981. Sessão: 28-6-82.
Projeto de Decreto Legislativo n939, de 1981 (n• 88/SI, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo concluído entre o Governo da
República Argentina, o Governo da República Fedeiativa do Brasil e o Governo da República Orientar do Uruguai, para a Coordenação de Corisignações e Uso dos Canais de Radiodifusão Sonora em FreqUência Modulada
na Faixa de Ondas Métricas (88-108 MHz) em Montevidêu, a 8 de julho de
1980. Sessão: 28-6-82
PROJETOS APROVADOS E ENCAMINHADOS Ã CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmára !1~ ~_9, de 1982 (n9
5.977/82, na Casa de origem), que altera o caput do art. 4• da Lei n• 6.978, de
19 de janeiro de 1982, que dispõe sobre as eleições de 1982. Sessão: 16-6-82.
__ _
(Extraordinária.)
Projeto de Lei do Senado n9 122, de 1981, de autoria do-Senador Jorge
Kalume, que dispõe sobre amparo aos trabalhadores da borracha e dâ outras
providências. Sessão: 17-6-82. (Extraordinária.)
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 ss;-de 1982 (n9
5.441/81, na Casa de origem), que dispõe sobre a constituição e o funcionamento das sociedades centralizadoras de operações das empresas produtoras
de açúcar ou de álcool, e dá outras providências. Sessão:_1:7-6-82. (Extraordinária.)
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nO?- 66, de 1982 -(n9
4.441/81, na Casa d"e origem), que dispõe sobre a reversão para cargos integrantes do Plano de Classificação d·e Cargos instituídos pela Lei n9 5.645, de
10 de dezembro de 1970. Sessão: 17-6-82. (Extraordínâría.)
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara -n9 43, de 1982 (n9
5.437/81, na Casa de origem), que altera as Leis n•s 4.737, de 15 de julho de
1965, que insútui o Código Eleitoral, e 6.978, de l9 de janeiro de 1982, e dá
outras providências. Sessão: 25-6-82. (Extraordin-ãiTa:) -MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS A ESCOLHA DE AlJ'fORJDADES
Mensagem n• 116, de 1982 (n• 239/82, na origem) pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Se-
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nhor Vasco Mariz, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Efl?-baixador do Brasil junto à República do Peru.
Sessão: 25-6-82. (Extraordinária.)
Mensagem n• 117, de 198) (n• 240j82, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República subm_ete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo Henrique de .Pa.ranaguá, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
d~ p_íplomata,__para exercer a fu_nção de Embaixador do Brasil junto ao Reino
de Marrocos. Sessão: 25-6-82. (Extraordinária.)
Mensagem n• 122, de 1982 (n' 248/82, na origem) pela qual o Senhor
Presiçfente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Coronal José OrneUas de Souza Filho para exercer o cargo de o'overnador do Distrito Federal, em substituição ao Coronel Aimé Alcibíades Silveira Lamaison. Sessão: 25-6-82. (Extraordinária.)

•

•

PROJETOS .REJEITADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 278 DO REGIMENTO INTERNO E
ENCAMINHADOS AO ARQUIVO
Projeto de Lei da Câmara n• 40, de 1982 (n' 581/79, na Casa de origem),
que cria o Dia do Einpresârió Brasileiro e dá outras providências.
Sessão: J<?-6-82.
Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1978 (n• 629/75, na Casa de origem),
que regula a atividade das empresas de recrutamento, seleção, assessoria,
c<frtSUitoria e orientação profissional, e dá outras providências.
Sessão: 29-6-82.

•

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Ata da 68• Reunião
Às nove horas do dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e
dois, iló--G3binete do Diretor Executivo do Centro Grãfico do Senado Federal, sob a Presidência do Senhor Senador Jorge Kalume, e presentes os COnselheiros Aiman Nogueira da Gama, Sarah Abrahão, Luiz do Nascimento
Monteiro e Luciano de Figueiredo Mesquita, presentes, também, Marcos
Vieir3., Geraldo Freire de Brito, Francisco Olímpia ,Pereira Marçal, Mãrio
Cesa:r Pinheiro Maia e João de Moraes Silva, respectivamente, Diretor Executivo, Diretor Administrativo, Diretor Industrial, Encarregado Díretorfll
Industrial e Assessor Administrativo do CEGRAF, reuniu-se o Conselho, de
Supervisão do Centro Gráfico do Senado Federal. Abertos os trabalhos, o
Senhor Presidente, Senador Jorge Kalume, dã a palavra ao Conselheiro Aiman Nogueira da Gama que apresenta parecer sobre a Tomada de Preços n9
002/82-CEGRAF, relativa à aquisição de papéis. Em seu parecer, o Conselheiro Aiman Nogueira da Gama, diz que o "processo estâ devidamente instruído, inclusive com a autorização do Excelentíssimo Senhor Presiderite do
Conselho de Supervisão, tendo comparecido nove (9) licitantes à Tomada de
Preços. Feito o exame do material apresentado, inclusive de qualidade, foram
consideradas vencedoras as firmas KSR - Comércio e Indústria de Papel
SjA, itens I; 2, 3, 4 e 5, no valor de Cr$ 36.572.000,00; SAMAB- Cia. Indústria e Comércio de Papel: ítem 6, no valor di: -Ci-S ·-4.278.000,00; e CERMON- Com. Indústria âe Papêis Ltda., item 7, no valor de Cr$ 175.500,00.
O valor total, portanto, é de Cr$ 41.025.500,00. A matéria foi submetida ao
exame do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, também Assessor Jurídico, que op-inou pela sua aprovação, bem assim a Assessoria Técnica,
que sugere alteração de qualidades de alguns ítens, sem aumento da despesa.
O Senhor Direior Executivo encaininha 3. matéria ao exame do Conselho de
SupervisãO, -sendo a nós distribuída para relatar. O exame atento de toda documentação contida no processado demonstra terem sido atendidas todas as
formalidades legais que. regem a ~atéria, sendo a aquisição considerada necessãria ao funcionamento do CEGRAF. Diante de todo o exposto, opinamos pela homologação da Tomada de Preços n'l 002/82, consideradas vencedoras. as firmas anteriormente mencionadas. "Logo após, o Senhor Presidente coloca a matéria em diScussão e, não havendo contestação, a mesma ê
-aprovada. Em seguida, a palavra é concedida ao Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro, que apresenta aos demais Conselheiros o parecer sobre a
proposta de alteração no Orçamento Interno do FUNCEGRAF. Dizendo
textualmente que "o pedido de alteração verifica~se tendo em vista que as despesas com "Serviços Postais e de Telecomunicação", até 31 de maio do corrente ano, atingiram o montante de Cr$ 3L603.&02,63 (três milhões, seiscentos
e três mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e três centavos), quase a to ta~
lida de da dotação consignada no Orçamento Geral para essa atividade- Cr$
4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros)- o que corresponde à aplicação
da dotação somente no primeiro semestre. Dessa forma,justifica o pedido de
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remanejamento de parte da dotaçã-o orçamentária de um elemento para o oudiscussãoJ O Diretor Executivo do CEGRAf,_ Dr. Marcos Vieira, fazendo
uso da palavra, esclarece aos demais ConselheiroS. que tal iiteração se faz netro, com previsão calcada na despesa executada neste período. Continuando,
cessária pelos constantes aumentos das tarifas telefónicas e postais, que vêm
o Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro, çliz que "fica evidenciado que
na elaboração desta alteração, remanejamento de dotações orçamentá ri~$, foi _ Ocoirendo neste ano. Não havendo mais contestação, por parte dos Conseaplicada a legislação pertinente à matéria e seguidas as diretrizes estabelecilheiros, a matêria é aprovada. Nada fiais havendo a tratar, agradecendo a
presença de todos, o Senhor Presidente, Senador Jorge Kalume, declara endas no I9 Plano Dii"efoi' do Centro Gráfico do Senado Federal". E conci_lli faCerrados os trabalhos, e para constar, eti~JVI3tiiíCío Silva, Secretário do Convorav_elmcnte pela alteração no .. Orçamento Interno do Fundo do Centro
Gráfico, pretendTd-a,- pela Direção ExecUtiva- do órgão sup~rvision3do po·r
selho, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais membros. Brasília, 25 de junho de 1982. ~Senador Jorge Kalume,
este Conselho, na forma dos anexos I a V, Os. 54 a 61, deste pro-cesso. Esta
Presidente- Aiman Nogueira da Gama. V"iCe:Presidente- Luiz do Nasciproposta, contudo, nos termo-s do Ato n~' 10/79 e Ato n~' l0/80, deverã ser
numto Monteiro, Membro- Sarah Abrahão, Membro- Luciano de Figueisubmetida à aprovação da douta ComiSsão Diretora do Senado F:~deral".
reiO MesqÚitã, Meinbro- Marcos Vieira, Membro .
Em seguida o Senhor Presidente, Senador Jorge Kalume, coloc-~ a m~téri~ e~

